Navn: _______________________________

Navn: _______________________________

Kongruens: bøjning af udsagnsord efter grundleddet

"Bare smid dem over i hjørnet"
Oversæt:

Oversæt:

Katten og hunden er ……
Hvad hedder er, når det er
katten og hunden, der er?

Oversæt:

Sebastian bliver ………..…..

Grethe og jeg havde……...

Oversæt:
Husene var ……………...…..

Hvad hedder bliver, når det er Hvad hedder havde, når det Hvad hedder var, når det var
Sebastian, der bliver?
var Grethe og jeg, der havde?
husene, der var?

Katten og hunden står i Sebastian står i hjørnet.
hjørnet. De er søde.
Han er sød.
"Han" hedder "er" på
tysk ‐ (er/sie/es)

"De" hedder "sie" på
tysk ‐ (sie/Sie)

Grethe og jeg står i
hjørnet. Vi er søde.

Husene står i hjørnet.
De er søde.

"Vi" hedder "wir" på
tysk

"De" hedder "sie" på
tysk ‐ (sie/Sie)

Ved siden af wir står Ved siden af sie/Sie står
Ved siden af sie/Sie står Ved siden af er/sie/es
står wird (werden ‐ nutid ‐ 3ps) hatten (haben ‐ datid ‐ 1ppl) waren (sein ‐ datid ‐3ppl)
sind (sein ‐ nutid ‐ 3ppl)
Die Katze und der Hund
sind……

Sebastian wird….…

Grethe und ich
hatten…..

Die Häuser waren…..

kan også dække over:

De personlige pronominer
ich

jeg

1. person singularis

du

du

2. person singularis

Navneordenes former på dansk og hjælp til tysk oversættelse.
1. I hvilken kolonne passer dit ord? 2. I orange felt under "dit ord" = viden om dit ord på tysk.

ubestemt ental

bestemt ental

ubestemt flertal

bestemt flertal

"det lyder rigtigt med en eller et "ordet slutter på ‐en eller ‐et"
foran"

"Det lyder rigtigt med flere
foran". Ordet slutter på:
‐e, ‐er

"Det lyder rigtigt med alle
foran". Ordet slutter på:
‐erne, eller ‐ene

(en) hund

hunden

(flere) hunde

(alle) hundene

(en) kat

katten

(flere) katte

(alle) kattene

(en) banan

bananen

(flere) bananer

(alle) bananerne

(et) barn

barnet

(flere) børn

(alle) børnene

(en) bedstemor

bedstemoren

(flere) bedstemødre

(alle) bedstemødrene

(en) blyant

blyanten

(flere) blyanter

(alle) blyanterne

(en) skole

skolen

(flere) skoler

(alle) skolerne

(en) hest

hesten

(flere) heste

(alle) hestene

(en) søn

sønnen

(flere) sønner

(alle) sønnerne

Ordet fra gloselisten, præcist
som det står.
Uden "der" "die" eller "das"

Kendeordet "der" (m), "die" (f)
eller "das" (n) + ordet fra
gloselisten

Ordet fra gloselisten med
endelsen fra sidst i krokodille‐
klammen. Uden "die"

HUSK kendeordet die (pl) +
ordet fra gloselisten med
endelsen fra < først , sidst >

< først , sidst >

På tysk:

< først , sidst >

er

(er/s i e/es )

han

3. person singularis

navne, en dreng/mand eller et ord i hankøn

Banane

die Banane

Bananen

die Bananen

sie

(er/s ie/es )

hun

3. person singularis

kan også være en pige/kvinde eller et ord i hunkøn

Kind

das Kind

Kinder

die Kinder

es

(er/s ie/es )

den/det

3. person singularis

kan også være en ting/begreb eller et ord i intetkøn

Großmutter

die Großmutter

Großmütter

die Großmütter

wir

vi

1. person pluraris

kan også være nogen+jeg eller noget+jeg

Bleistift

der Bleistift

Bleistifte

die Bleistifte

ihr

I

2. person pluraris

kan også være nogen+du eller noget+du

Gloser fra ordbogen.com:

Gloser fra ordbogen.com:

sie

(s ie/Sie)

de

3. person pluraris

kan være flere ting, personer el.lign.

banan sb: Banane (f) < ‐ , ‐ n >

bedstemor sb: Großmutter (f) < ‐ , Großmütter>

Sie

(s ie/Sie)

De

3. person pluraris

dette er den pæne tiltale form.

barn sb: Kind (n) <‐(e)s, ‐er>

blyant sb: Bleistift (m) < ‐(e)s , ‐e >

