
Opgave 7 
Opgave i brug af remser og grammatikark:  

 

sein i nutid og datid 

navneord i flertal  
 

Tysk opstart 

Forfatter & udgiver: trine-evald.dk 
 

Hjælpemidler: Grammatik-ark, hjælpeark, kladdehæfte… 
 

 

UniC eller navn: ____________________________________________________ 

 

Klasse: __________________________________________ 

 

  



Forfatter & udgiver: trine-evald.dk 
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På tysk:  < først , sidst > < først , sidst >

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 >      

Banane die Banane Bananen die Bananen

Kind das Kind Kinder die Kinder

Großmutter die Großmutter Großmütter die Großmütter

Navneordenes former på dansk og hjælp til tysk oversættelse.

ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal

"det lyder rigtigt med en eller et 

foran"

"ordet slutter på -en eller -et" "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

1. I hvilken kolonne passer dit ord?   2. I orange felt under "dit ord" = viden om dit ord på tysk.
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blomst sb : Blume (f) < - , -n > kat sb:  Katze (f) < -, -n>

aktiv adj:  aktiv mor sb:  Mutter (f) < - , Mütter>

altid adv:  immer ofte adv:  oft

blød adj:  weich og konj:  und

dreng sb:  Junge (m) < -n, -n > også adv:  auch

elev sb:  Schüler (m) - < -s , - > pige sb:  Mädchen (n) < -s, - >

glad adj:  froh rød adj:  rot

grøn adj:  grün smuk adj:  schön

gul adj:  gelb stærk adj : stark

hund sb:  Hund (m) < -(e)s, -e> sød adj : süß

hvid adj:  weiß



Forfatter & udgiver: trine-evald.dk 

Oversæt til tysk, skriv rigtig pænt. 

1. Blomster er smukke.  

 
2. Hundene er søde.  

 
3. Mødre er ofte glade.  

 
4. Vi er elever. 

 
5.  Drengene er altid aktive.  

 
6. Katte er hvide og bløde. 

 
7. Kattene var bløde. 

 
8. Drengene var smukke. 

 
9. Pigerne var stærke.  

 
10. Vi var piger. 

 
11. Pigerne var også aktive. 

 
12. Blomsterne var røde, gule og orange. 

 



Forfatter & udgiver: trine-evald.dk 

Brug denne tjekliste til at rette eventuelle fejl:  
� Er alle sætninger med stort begyndelsesbogstav? 

� Er alle navneord med stort? 

� Har du husket der, die eller das på navneord i  

bestemt form? 

� Er dine bogstaver i rigtig størrelse i forhold til 

hinanden (kig i sær på s, k, l, t, g og w)? 

 

Ekstra-opgave: put tyske ord ind i kasserne 

 

Har du prøvet at læse korrektur med en 

klassekammerat? 
 

Substantiver Verber Adjektiver

Denne opgave kopieres dobbeltsidet på A3 og foldes således at dette er bagsiden.  

Hjælpesiden og ”oversæt siden” er på midtersiderne. 

Forsiden er så til navn og klasse. 


