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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: Schritt für Schritt gegen die Einsamkeit
                                    Name: _______________________

1. Das Wort im Satz 2. Rate 3. Berichtige   

Schritt für Schritt gegen die Einsamkeit. 

Ich suche dringend Menschen, die mir helfen.

... ich wollte mich mit dem Thema Einsamkeit 
noch mehr beschäftigen.

Der Schritt in die Öffentlichkeit

Er wanderte, um den Alltag zu vergessen.

So vermitteln wir ein falsches Bild.

Was empfiehlst du Menschen, die sich einsam 
fühlen?

Man sollte Kontakt suchen.

Ich stand still.

Seite 1

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

Vor dem Lesen
Ordene i skemaet er taget fra artiklen ”Schritt für Schritt gegen die Einsamkeit”. 
1. Læs sætningen højt
2. Gæt hvad det markerede ord betyder
3. Sammenlign med en makker eller på klassen og ret, hvis det er nødvendigt 

✓

Der er mange ord, som virker fremme-
de 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 betyd-
ning. 

 Prøv det! 
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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:

Læs artiklen. 
- Find min. 10 tyske ord, som du kan genkende og 
   oversætte uden brug af ordbogen. 

Noter dine ord her:

   DEUTSCH   DANSK
1  
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

✓

Sammenlign med en makker eller på klassen og ret, hvis det er nødvendigt .
Hvem kunne finde flest rigtige ord? Sammenlign i klassen.
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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:

Richtig oder falsch?
Du har nu læst artiklen.
- Hør artiklen læst op 
- Læs nu spørgsmålene igennem og hør artiklen igen
- Find de rigtige svar.

Einsamkeit betrifft nur alte Menschen A
Einsamkeit betrifft nur junge Menschen K
Einsamkeit betrifft junge und alte Menschen G

Zusammen werden wir stehen, allein bleibe ich sitzen R
Zusammen werden wir gehen, allein bleibe ich stehen E
Zusammen werden wir singen, allein bleibe ich allein I

Mehr als 17 % der dänischen Schüler in der 9. Klasse sind einsam. H
Mehr als 9 % der dänischen Schüler in Dänemark sind einsam. E
Mehr als 7 % der dänischen Schüler in der 9. Klasse sind einsam. N

In den sozialen Medien finden wir gute Freunde T
In den sozialen Medien sind wir nicht einsam D
In den sozialen Medien vermitteln wir ein falsches Bild E

Es gibt eine Lösung für alle O
Es gibt nicht eine Lösung alle N
Es gibt drei Lösungen für alle E

1. Welche Altersgruppe betrifft Einsamkeit?

2. Der Marsch gegen Einsamkeit hat ein Motto. Welches?

3. Was besagt eine Studie zum Thema Einsamkeit?

4. Was sagt Partick über soziale Medien?

5. Welche Lösung hat Partick für Menschen die sich einsam fühlen?

Noter bogstaverne udefor de rigtige svar og find løsningsordet:

Auch du kannst zusammen mit Patrick      
1         2         3          4       5 
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