
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sæt ”i går” forrest i 

denne sætning og lav 

den om så det passer: 
 

Ute spielt viel Fußball  

Hvorfor er det vigtigere 

at have styr på 

kongruensen på tysk? 

Hvad hedder disse 

ordenstal på tysk? 

1.     

2.    

3. 

4. 

”Barnet går i skole”  
 

Lav sætningen på tysk i:  
 

+ præteritum 

+ perfektum 

+ futurum 

Vis med 6 simple 

sætninger, at I forstår 

hvordan og hvorfor 

”dein” skal bøjes. 

Forklar med egne ord 

og et eksempel, hvad 

løst sammensatte 

verber er! 

3-4 deltagere. Aftal hvordan I 

gør fx at man, på skift, er chef 

for et felt. Svarene skrives ned 

og deles med alle.  

Hjælp hinanden.  

Fordel følgende opgaver: opslag 

i ordbog - skriv resultater – brug 

grammatikark. 

”dasSpielEinerStunde11a”  

Forklar med egne ord 

og et eksempel, hvad 

en kasusfejl er! 

Sæt ”i dag” forrest i 

denne sætning og lav 

den om så det passer: 
 

Ich hatte keine 

Hausaufgaben. 

Oversæt til tysk:  
 

Min søster tog sin hund 

og gik. 

Imponér-opgave: Lav 5 

forskellige sætninger 

med disse ord (+ max 4): 

Danach, fahren, nach 

Berlin, um, zu sehen 

Oversæt til dansk: 
 

Ich habe seine Blumen 

gehabt. 

Er hatte den Korb deines 

Hundes.  

Ich sah eure Hunde. 

Oversæt til tysk: 
 

Jeg kører bilen hjem. 

Han kørte bilen. 

I har kørt bilen. 

De vil gerne køre bilen.   

START 

HER 

Oversæt til dansk: 
 

Meinen Hund liebe ich. 

Mein Hund liebt mich. 

Hvad betyder:  
 

Vom Danke kann man 

keine Katze füttern. 

Oversæt til tysk: 
 

Jeg elsker weekender, 

fordi jeg kan sove 

længe. 

Imponér-opgave: Lav 5 

forskellige sætninger 

med disse ord (+ max 4): 

Damals, lesen, Bücher 

damit, schlafen, können 

”Ute står tidligt op”  
 

Lav sætningen på tysk i:  
 

+ præsens 

+ perfektum 

+ futurum 

Sæt ”i morgen” forrest i 

denne sætning og lav 

den om så det passer: 
 

Wir hatten gern 

gebratene Huhn mit 

Pommes. 

Forklar med egne ord 

og et eksempel, hvad 

en kongruensfejl er! 

Oversæt til tysk: 
 

Min hund elsker mig. 

Jeg elsker hans hund. 

Jeg gav din hund et ben. 

”Han læser en bog”  
 

Lav sætningen på tysk i:  
 

+ præsens 

+ præteritum  

+ pluskvamperfektum 

Til dette spil hører en PowerPoint, som bruges når svarene gennemgås på klassen ved en senere lejlighed. 

Der er tre ens spilleplader med forskellige startsteder, for at sikre at flest mulige opgaver bliver løst på klassen. 

Bevægelse: alle deltagere laver 

valgfri bevægelse hver gang. 

Vælg selv en øvelse eller tag 

den store udfordring – I må 

gerne gøre noget forskelligt. 

De 6 felter med hjerter er 

bevægelsesfelter. 

Obs: kongruens, kasus, køn, tid, ordstilling……. 
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