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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 1

Mein Stammbaum
- mütterlicher Seits

Name:

Oma Opa

Mama Papa Tante TanteOnkel Onkel

Schwester / Bruder

Schwester / Bruder

Schwester / Bruder

Schwester / Bruder

Schwester / Bruder

Schwester / Bruder

Schweste
r / Bruder Schwester / Bruder

Schwester / Bruder

Aufgabe: Dein eigener Stammbaum!
Schreibe die Namen deiner Familie in den Stammbaum. 
Schreibe erst die Namen deiner Familie mütterlicher Seits.                                                                                 
Auf der nächsten Seite kannst du dann die Namen deiner Familie väterlicher Seits schreiben. 
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