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Vor dem Lesen

Rate mal
Der er mange ord, som virker fremmede for dig på tysk, og så er der en del ord, 
som faktisk er meget ens. 

Ordene minder dig måske om det danske ord, det engelske ord eller et helt tredje 
sprog. Så kan man gætte sig til ordets betydning. Prøv det! 

OPGAVE: Sig ordet højt, gæt ordets danske betydning, 
noter og sammenlign med en partner.

Name:

Themenverlauf – Meine Welt steht Kopf                Niveau 1

TYSK DANSK FORDI 
(Begrund dit gæt)

Sammenlign 
og ret til

sicher sikker Lyder næsten som på dansk rigtig

sechs

halben

unklar

stricken

Brug ordbogen hvis i 
er usikre

Ein Virus, das viel verändert
Themenverlauf: Louises Casting-Abenteuer                                 Niveau 2
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1. Vor dem Lesen
Lese Louises Steckbrief. 
Welche Informationen 
fehlen? 
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Während des Lesens

Wörterdetektiv
Find min. 5 ord når du læser artiklen, som du kan genkende og oversætte uden brug 
af ordbogen. Noter dine ord her: 

TYSK DANSK FORDI 
(Begrund dit gæt)

Sammenlign 
og ret til

Nach dem Lesen

Sprechen
Hvad har forandret sig i din hverdag?

OPGAVE: Find en partner og interview hinanden. Her er ideer til, hvad I kan spørge 
hinanden om:

Louise Westergaard

Louise wohnt in...

Louises Motto ist...
Louises Vater heißt...

So alt ist Louise:

Louises Ziel:

Hier ging Louise 
zur Schule:

Name:

2. Nach dem Lesen
HÖRE den Artikel und 
schreibe die fehlenden 
Informationen in Louises Steckbrief



Wohnort / Heimat

    Mein Motto:

Alter:

  Mein Ziel:Schule:
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Schreibe deinen eigenen Steckbrief.
Schreibe die Informationen in die farbigen Ringe.
In die grünen Ringe kannst wahlfreie Informationen schreiben. 
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