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SdU dansk Modul 1   Forord og tak 

 

 

Forord 
Kære forening, landsdelsorganisation kære SdU’er! 

Dette danskmateriale er fremstillet til instruktører og medlemmer af foreninger tilknyttet 

SdU, der gerne vil tilbyde et kursus i dansk.  

Materialet er målrettet til instruktører og medlemmer. Det er et begyndermateriale. 

Det vil også kunne anvendes af de øvrige danske organisationer og institutioner i Sydslesvig. 

Indholdet er bygget op omkring en fiktiv fodboldforening i Sydslesvig. Her stifter kursisterne 

bekendtskab med de almindelige daglige vendinger i og omkring foreningslivet i det danske 

mindretal. 

- Vi har med dette materiale gerne villet give alle, der er en del af SdU, en håndsrækning i 

deres arbejde med det danske sprog. Vi håber, at I vil få glæde af det. 

 

Med venlig hilsen SdU’s Styrelse 

Flensborg den 30. juni 2010 

  
Inger Marie Christensen  Horst Schneider 
Formand   Forretningsfører 

 

 

 

Tak til SdU’s sprogudvalg 
Jeg vil gerne takke SdU’s sprogudvalg for det store arbejde, I har udført for at få dette 

undervisningsmateriale fremstillet. 

Gennem tre år har I arbejdet med projektet. I har været utrættelige. I har udviklet ideen, I 

har skaffet de fornødne kontakter, og I har ”fundet” Sara Losch, der har fremstillet og 

tilrettelagt dette undervisningsforløb. 

Jeg vil gerne på Styrelsens vegne sige personlig tak til Anne Kämper, Birthe Marxen-Düring, 

Wolfgang Lausten, Ronny Grünewald, Heidi Nielsen og Georg Buhl. 

 
Inger Marie Christensen 
 

 

 

 

SdU’s sprogpolitik 

Gennem fastlæggelsen af en sprogpolitik ønsker SdU at styrke den sproglige bevidsthed generelt. Samtidig skal det være 

muligt at tage individuelle og lokale hensyn. Sprogpolitikken afspejler ligeledes, at SdU som sammenslutning kun indirekte 

kan præge arbejdet i de selvstændige foreninger. 

  

1. Arbejdet i styrelse, udvalg og landsdelsorganisationer, på institutioner og på sekretariatet foregår på dansk. 

2. Al intern skriftlig kommunikation i SdU skal være på dansk. Tysksprogede henvendelser ekspederes kun undtagelsesvist. 

3. SdU forventer af sine medlemsforeninger og landsdelsorganisationernes grupperinger 

at instruktioner foregår på dansk 

at foreningsmeddelelser skrives på dansk 

at deltagere i stævner, turneringer og andre arrangementer er bevidste om deres sprogbrug 

at alle medlemsforeninger også i det daglige arbejde aktivt fremmer det danske sprog 

4. SdU er indstillet på at støtte konkrete medlemsinitiativer, der har til formål at styrke det danske sprog i foreningerne. 

  

Vedtaget på styrelsesmødet den 22. september 2004 
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Modul 1 – thematische und grammatische Übersicht 

Lektion  Thematischer Inhalt Grammatischer Inhalt 

1 • Sich berüßen 

• Nach dem Namen fragen 

• Uhrzeit (ganz) 

• Zahlen: 0-24 

• Fragewörter 

• Aussage- und Fragesätze 

• Platzierung von ikke und også 

• Präsens 

• Personalpronomen (als Subjekt) 

• Aussprache des weichen D’s 

2 • Nach dem Befinden fragen 

• Nach dem Wohnort fragen 

• Zahlen: 10er Tabelle 

Ordnungszahlen: bis 31 

• Daten 

• Objekt- und Reflexivformen von 

Personalpronomen  

• Substantive: Einzahl 

unbestimmt/bestimmt 

3 • Kleidung/Ausrüstung 

• Uhrzeit (halb) 

• Substantive: Mehrzahl 

unbestimmt/bestimmt  

• Possessivpronomen: 1./2. Pers. 

• S-Genitiv 

4 • Sportarten 

• Uhrzeit (viertel nach/vor) 

• Possessivpronomen 

• Adverbien: ikke, også, heller ikke 

5 • Wochentage, Wochenplan 

• Monate 

• Jahreszahlen 

• Zeitpräpositionen: om oder på (om 

mandagen o. på mandag)  

• Modalverb + Infinitiv 

6 • Der Umkleideraum 

• Richtungen, Wegbeschreibung 

• Bewegungsverben 

• Adjektive: vorangestellt 

• der als Subjekt 

• Präteritum 

• Adverbielles -t 

7 • Um Hilfe bitten 

• Aufwärmen 

• Auf der Bahn 

• Über Spielergebnisse sprechen 

• Präpositionen (Ort) 

• Ortsadverbien 

• Imperativ 

• Inversion 

8 • Der Körper und die Körperteile 

• Verletzungen und Krankheiten 

• Sich beim Training entschuldigen  

• Transitive/Intransitive Verben: 

lægge/ligge, sætte/sidde 

• Platzierung satzmodifizierender 

Adverbien 

• Satzbau in Nebensätzen 

• Unterordnende Konjunktionen 

9 • Farben 

• Über das Wetter sprechen 

• Adjektive: nachgestellt 

• Zeitpröpositionen: om oder i 

10 • Wiederholung  
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Modul 1 – tematisk og grammatisk oversigt  

Lektion  Tematisk indhold Grammatisk indhold  

1 • hilse 

• fortælle, hvad man hedder 

• klokkeslæt (hel) 

• tal: 0-24 

• spørgeord 

• fremsættende og spørgende 

sætninger 

• placering af ikke og også 

• præsens 

• personalpronominer (subjekt) 

• d’ets udtale 

2 • spørge/fortælle, hvordan man har 

det 

• spørge/fortælle, hvor man kommer 

fra 

• tal: 10er tabel. Ordenstal: til 31 

• datoer 

• personalpronominernes objekt- og 

refleksivform  

• substantiver: ental ubest./best. 

3 • beklædning/udstyr 

• klokkeslæt (halv) 

• substantiver: flertal ubest./best.  

• possessivpronominer: 1./2. pers. 

• s-genitiv 

4 • sportsgrene 

• klokkeslæt (kvarter; over/i) 

• possessivpronominer 

• adverbier: ikke, også, heller ikke 

5 • ugedage, ugeplan 

• måneder 

• årstal 

• tidspræpositioner: om eller på (om 

mandagen el. på mandag)  

• modalverb + infinitiv 

6 • omklædningsrummet 

• retninger, vejbeskrivelse 

• bevægelsesverber 

• adjektiver: foranstillet 

• der som subjekt 

• præteritum 

• adverbielt -t 

7 • bede om hjælp 

• opvarmning 

• på banen 

• snakke om kampresultater 

• præpositioner (sted) 

• stedsadverbier 

• imperativ 

• inversion 

8 • kroppen og kropsdele 

• skader og sygdomme 

• melde afbud til træning 

• transitive/intransitive verber: 

lægge/ligge, sætte/sidde 

• placering af 

sætningsmodificerende adverbier 

• ordstilling i bisætninger 

• underordnende konjunktioner 

9 • farver 

• snakke om vejret 

• adjektiver: efterstillet 

• tidspræpositioner: om eller i 

10 • repetition  
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Handreichung	  für	  Kursteilnehmer	  	  

Einleitung	  

Liebe	  Kursteilnehmerin,	  lieber	  Kursteilnehmer!	  

Du	  hast	  dich	  dazu	  entschlossen	  an	  einem	  Dänischkurs	  teilzunehmen.	  Wir	  freuen	  uns	  darüber	  und	  
finden	  es	  schön,	  dass	  du	  dabei	  bist!	  	  

Für	  wen	  ist	  dieser	  Kurs	  gedacht?	  
Dies	   ist	   ein	   Sprachkurs	   in	   Dänisch,	   der	   sich	   an	   alle	   SdU-‐Mitglieder	   richtet,	   die	   keine	   oder	   nur	  
geringe	  sprachliche	  Vorkenntnisse	  der	  dänischen	  Sprache	  besitzen.	  

In	  Modul	  1	  geht	  es	  um	  ein	  Training.	  Hier	  werden	  besonders	  auf	  den	  speziellen	  Wortschatz	  und	  die	  
alltäglichen	   Ausdrücke	   und	   Wendungen	   im	   Sportverein	   eingegangen.	   Das	   Material	   richtet	   sich	  
demnach	  primär	  an	  die	  Trainer	  der	  jeweiligen	  Vereine	  und	  die	  Mitglieder	  der	  Sportvereine.	  	  

Dennoch	  sind	  natürlich	  auch	  all	  diejenigen	  herzlich	  willkommen,	  die	  interessiert	  sind	  und	  Spaß	  am	  
Sprachenlernen	  haben.	  	  

	  

Das	  Lehrwerk	  

Unterricht	  in	  der	  Gruppe	  
Das	  Lehrwerk	  ist	  für	  den	  Unterricht	  in	  der	  Gruppe	  konzipiert	  und	  eignet	  sich	  daher	  nur	  wenig	  für	  
ein	  Selbststudium	  der	  Sprache.	  Es	  sind	  jedoch	  Teile	  im	  Lehrwerk	  enthalten,	  die	  der	  selbständigen	  
Vertiefung	  der	  Sprache	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  Unterricht	  in	  der	  Gruppe	  dienen.	  	  

Unter	   dem	   Punkt	  Aufbau	   des	   Lehrwerks	   werden	   die	   einzelnen	   Bestandteile	   des	   Lehrwerks	   und	  
deren	  Anwendungsmöglichkeiten	  näher	  erläutert.	  	  

Der	  Ordner	  
Das	  Lehrwerk	  ist	  in	  einem	  Ordner	  gesammelt	  und	  bildet	  die	  Grundlage	  für	  die	  Unterrichtsstunden.	  
Daher	  ist	  es	  wichtig	  den	  Ordner	  immer	  mit	  in	  den	  Unterricht	  zu	  bringen.	  	  

	  

Aufbau	  des	  Lehrwerks	  

Generell	  
Das	   Lehrwerk	   ist	   in	   10	   Lektionen	   aufgeteilt,	   die	   jeweils	   einen	   Lektionstext,	   eine	   Lektion	   und	  
Aufgaben	  beinhalten.	  Zusätzlich	  verfügt	  das	  Lehrwerk	  über	  eine	  Reihe	  an	  extra	  Material.	  	  	  

Im	   Folgenden	   werden	   einige	   der	   wichtigsten	   Bestandteile	   des	   Lehrwerks	   in	   chronologischer	  
Reihenfolge,	  wie	  sie	  im	  Ordner	  vorkommen,	  beschrieben.	  	  

Blättere	  den	  Ordner	  durch	  und	  mach	  dich	  mit	  dem	  Aufbau	  des	  Lehrwerks	  vertraut.	  
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Lektionstext	  
Das	  Lehrwerk	  enthält	  insgesamt	  10	  Lektionstexte.	  Lektion	  8	  beinhaltet	  einen	  zusätzlichen	  Text,	  der	  
als	  Hörtext	  dient.	  	  

Die	  Lektionstexte	  sind	  nach	  einem	  A-‐B-‐Prinzip	  ausgerichtet,	  welches	  eine	  einfache	  und	  praktische	  
Anwendung	  der	  Texte	  im	  Unterricht	  sichern	  soll.	  

Die	  Texte	  beinhalten	  gewöhnliche	  und	  alltägliche	  Ausdrücke	  und	  Wendungen	  vom	  Vereinsleben.	  
Übersetzungen	  sind	  auf	  der	  linken	  Seite	  aufgeführt.	  

Die	   Lektionstexte	   sind	  eingesprochen	  worden	  und	   liegen	  auf	  Youtube.	  Zur	  Vorbereitung	  können	  
die	  Audioaufnahmen	  vor	  dem	  Unterricht	  angehört	  werden.	  

Die	  Lektionen	  
Der	   Unterricht	   basiert	   auf	   die	   Übungen	   in	   den	   jeweiligen	   Lektionen.	   Die	   Übungen	   geben	   die	  
Lernziele	  der	  Unterrichtstreffen	  vor.	  

Die	  Lehrperson	  entscheidet,	  welche	  Übungen	  konkret	  gemacht	  werden.	  

Die	  Aufgabeformulierungen	  sind	  sowohl	  auf	  Dänisch	  als	  auch	  auf	  Deutsch	  vorhanden.	  	  

Aufgaben	  
Für	  jede	  Lektion	  gibt	  es	  zusätzliche	  Aufgaben.	  Diese	  sind	  primär	  dazu	  gedacht	  sich	  selbstständig	  in	  
die	  Sprache	  zu	  vertiefen.	  	  

Mach	  die	  Aufgaben,	  in	  denen	  du	  dich	  noch	  unsicher	  fühlst	  oder	  festige	  bereist	  Gelerntes.	  	  

Grammatik	  
Es	  ist	  ein	  Grammatikteil	  im	  Lehrwerk	  enthalten,	  der	  zur	  selbständigen	  Vertiefung	  dient.	  Dieser	  Teil	  
wird	  nicht	  weiter	  im	  Unterricht	  behandelt.	  

Der	  Grammatikteil	   ist	  ein	  Nachschlagewerk	  über	  die	  Grammatik,	  die	   in	  den	   jeweiligen	  Lektionen	  
enthalten	  ist.	  	  

Für	  ein	  besseres	  Verständnis,	   ist	  die	  Erklärung	  der	  Grammatik	  in	  deutscher	  Sprache	  gehalten	  mit	  
dänischen	  Beispielen.	  	  	  

Lösungsschlüssel	  
Der	   Lösungsschlüssel	   enthält	   sämtliche	   Lösungen	   der	   Aufgaben	   und	   Übungen	   im	   Lektions-‐	   und	  
Aufgabenteil.	   Darüber	   hinaus	   gibt	   es	   Lösungen	   für	   einen	   Zahlendiktat,	   das	   später	   beschrieben	  
wird.	  

Der	   Lösungsschlüssel	   dient	   der	   selbständigen	   Korrektur	   von	   Aufgaben	   im	   Unterricht	   und	   der	  
Vertiefung	   zu	   Hause.	   Es	   ist	   wichtig	   Fehler	   relativ	   zügig	   zu	   berichtigen	   um	   sicherzustellen,	   dass	  
nichts	  Falsches	  eingeübt	  und	  gefestigt	  wird.	  

Das	  Alphabet	  und	  Aussprache	  
Dieser	  Teil	  enthält	  eine	  übergeordnete	  Übersicht	  und	  Beschreibung	  des	  dänischen	  Alphabets	  und	  
der	  dänischen	  Aussprache.	  	  

Dieser	  Teil	  ist	  als	  kleine	  Hilfestellung	  gedacht	  und	  dient	  der	  selbstständigen	  Vertiefung.	  
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Zahlen	  
Dieser	  Teil	  beinhaltet	  Übungen	  zu	  den	  Kardinalzahlen	  (1,2,3	  ...)	  und	  den	  Ordnungszahlen	  (1.,2.,3.,	  
...).	  Er	  ist	  in	  drei	  Übungsreihen	  gegliedert:	  die	  Uhrzeit,	  Datum,	  Zahlendiktat.	  Die	  Übungen	  richten	  
sich	  im	  Ablauf	  nach	  den	  einzelnen	  Lektionen.	  

Die	  Uhrzeit	  
Die	  Kardinalzahlen	  werden	  mit	  Hilfe	  der	  Uhrzeit	  in	  Partnerarbeit	  geübt.	  

Datum	  
Die	  Ordnungszahlen	  werden	  mit	  Hilfe	  von	  Datenangaben	   in	  Partnerarbeit	  geübt.	  Darüber	  hinaus	  
werden	  die	  Begriffe	  der	  Wochentage	  und	  Monate	  mit	  einbezogen.	  

Zahlendiktat	  
Das	  Zahlendiktat	  vereint	  und	  übt	  eine	  Reihe	  an	  Fertigkeiten:	  Hören,	  Sprechen,	  Schreiben.	  Zahlen	  
werden	  gehört,	  im	  Chor	  wiederholt	  und	  anschließend	  niedergeschrieben.	  

Lieder	  
Das	   Lehrwerk	   enthält	   eine	   Liedersammlung	   bestehend	   aus	   30	   dänischen	   Liedern,	   die	   für	   den	  
Dänischunterricht	  gut	  geeignet	  sind.	  

Die	  Lieder	  sind	  verhältnismäßig	  einfach.	  Sie	  enthalten	  alltägliche	  Wörter,	  sind	  Teil	  der	  dänischen	  
Kultur	  und/oder	  werden	  in	  den	  dänischen	  Vereinen	  in	  Südschleswig	  gesungen.	  

Die	  rechte	  Kolonne	  bietet	  ausreichen	  Platz	  um	  sich	  einzelne	  Übersetzungen	  zu	  notieren.	  

Plakate	  
Es	   sind	  Übersichten	   über	   die	   Zahlen	   und	   die	  Grammatik	   enthalten.	  Ursprünglich	   dienen	   sie	   der	  
Vergrößerung,	   sodass	   sie	   von	   der	   Lehrperson	   zur	   Unterstützung	   des	   Lernens	   im	   Klassenraum	  
aufgehängt	  werden	  können.	  

Im	  Ordner	  können	  Sie	  jedoch	  auch	  als	  schnelles	  Nachschlagewerk	  genutzt	  werden.	  

Protokoll,	  Telefonkette	  
Die	  Lehrperson	  führt	  ein	  Protokoll	  darüber,	  wer	  in	  der	  jeweiligen	  Unterrichtsstunde	  anwesend	  war	  
und	  was	  gemacht	  wurde.	  	  

Es	  ist	  ratsam	  so	  oft	  wie	  möglich	  zum	  Unterricht	  zu	  erscheinen,	  da	  es	  schwierig	  sein	  kann,	  alleine	  
nachzuholen,	  was	  im	  Unterricht	  durchgenommen	  wurde.	  	  

Erstellt	  eine	  Telefonkette,	  sodass	  jeder	  informiert	  ist,	  falls	  der	  Unterricht	  ausfallen	  sollte.	  

Sonstiges	  
Hier	  kannst	  du	  deine	  Notizen	  abheften,	  die	   du	   im	  Unterricht	  machst.	  Dann	  hast	  du	   immer	  alles	  
dabei.	  	  	  
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Der	  gute	  Sprachenlerner	  

Jeder	  Sprachenlerner	  hat	  eigene	  Lernstrategien.	  Im	  Folgenden	  sind	  einige	  Punkte	  aufgelistet,	  die	  
sich	  als	  besonders	  hilfreich	  für	  das	  Sprachenlerner	  im	  Fremdsprachenunterricht	  erwiesen	  haben.	  	  

Trau	  dich!	  
Viele	   erwachsene	   Lerner	   im	   Fremdsprachenunterricht	   haben	   Angst	   Fehler	   zu	   machen	   und	   sind	  
daher	  sehr	  zurückhaltend.	  

Es	  ist	  einfach	  gesagt,	  aber	  trau	  dich	  doch	  einfach	  mal.	  Was	  kann	  schlimmeres	  passieren,	  als	  dass	  es	  
einfach	  nur	   falsch	   ist?	  Als	  Lerner	  macht	  man	  eben	  Fehler.	  Wer	  sich	  aber	  nicht	  traut,	  kennt	  seine	  
Fehler	   nicht	   und	   kann	   auch	   seine	   Hypothesen	   über	   die	   Sprache	   nicht	   testen.	   Aus	   Fehlern	   lernt	  
man!	  

Wenn	  man	  erst	  seine	  Hemmungen	  über	  Bord	  geworfen	  hat,	  macht	  der	  Fremdsprachenunterricht	  
erst	  richtig	  Spaß!	  

Frag	  nach!	  
Wenn	  du	  etwas	  nicht	  verstanden	  hast,	  frag	  einfach	  nach.	  	  

In	   einer	   Stunde	   kann	   man	   viel	   Stoff	   behandeln,	   sich	   an	   alles	   zu	   erinnern	   ist	   schwer.	   Durch	  
Wiederholung	  kann	  sich	  das	  Gehirn	  Dinge	  besser	  merken.	  Deswegen	  frag	  einfach	  nach,	  wenn	  du	  
etwas	  nicht	  weißt	  oder	  etwas	  vergessen	  hast.	  	  

Übung	  macht	  den	  Meister!	  
Probier	   dich	   einfach	   aus.	   Mach	   zusätzliche	   Übungen.	   Vertiefe	   dich	   in	   Themen,	   die	   dich	  
interessieren.	  	  

Im	  Laufe	  einer	  Woche	  kann	  man	  viel	   vergessen.	  Deswegen	  wäre	  es	   ratsam	  sich	  auch	  außerhalb	  
des	   Unterrichts	  mit	   der	   Fremdsprache	   in	   irgendeiner	   Form	   zu	   beschäftigen.	   Gerade	   hier	   in	   der	  
Grenzregion	  ist	  es	  relativ	  einfach	  sich	  mit	  dem	  Dänischen	  auch	  in	  der	  Freizeit	  zu	  beschäftigen.	  

Sei	  neugierig	  und	  motiviert!	  
Neugierde	  und	  Interesse	  kann	  dir	  helfen	  eine	  Sprache	  leichter	  zu	  lernen.	  Wenn	  du	  motiviert	  bist	  
geht	  alles	  scheinbar	  leichter	  von	  der	  Hand.	  	  

Es	  ist	  hilfreich	  für	  den	  Lernprozess,	  wenn	  du	  mit	  einer	  positiven	  Grundeinstellung	  an	  die	  Aufgaben	  
herangeht,	  da	  du	  sonst	  unnötige	  Blockaden	  aufbaust,	  die	  dir	  das	  Lernen	  erschweren	  können.	  Habe	  
einfach	  Freude	  daran	  mit	  anderen	  Menschen	  zu	  kommunizieren	  und	  Spaß	  zu	  haben.	  	  

	  

Zu	  guter	  Letzt	  

Viel	  Spaß	  und	  Erfolg	  beim	  Dänisch	  lernen.	  

God	  arbejdslyst!	  
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Vejledning til undervisere og interesserede 

Introduktion 

Kære forening! 

I vil oprette et kursus i dansk 

Når I har besluttet, at I gerne vil tilbyde et danskkursus for medlemmerne i jeres forening, skal I 

finde en underviser. 

Materialet 

Dette materiale er lavet til de foreninger, der er tilknyttet SdU. Foreningsfolk, der ikke er uddannet 

lærere, skulle kunne bruge materialet. Det er nok, at underviseren behersker det danske sprog. 

Ord og ordvalget er målrettet mod foreningsfolk.  

Et forslag til, hvordan der skal arbejdes med materialet, og materialets struktur følger i 

vejledningen. 

Forvaltning af kurset 

Kurserne skal tilmeldes Voksenundervisningen i Sydslesvig. Det er Skoleforeningen, der står for 

den del af forvaltningen, som I kommer i kontakt med.  

Leder af voksenundervisningen 

I klubben skal I udpege en leder af jeres undervisningsvirksomhed. Alle medlemmer kan være 

formand for undervisningen.  

Vi vil anbefale, at det bliver formanden eller kassereren. Da der er en del afregning, vil vi anbefale, 

at det bliver formanden, der bliver leder af voksenundervisningen. 

� Lederen af voksenundervisningen er:  

Navn _______________________________________ 

Gade + nr: ___________________________________ 

PLZ og By ____________________________________ 

Tlf: _________________________________________  

� Underviser på kurset er: 

Navn: _____________________________________  

Gade + nr: ___________________________________ 

PLZ og By ____________________________________ 

Tlf: _________________________________________   

14



SdU dansk Modul 1   Vejledning til undervisere og interesserede 

 

 

Tjekliste til hele forløbet 

Forvaltning 

� Lederen ringer til Anne Winkelströter ved Voksenundervisningen ved Dansk Skoleforening og 

beder om tilmeldingspapirerne på telefon 0461 50 47 0. 

� Lederen udfylder papirerne og sender dem til Voksenundervisningen. 

� Lederen har fået tilsendt protokollen og ansøgning om udbetaling af løn.  

� Lederen afleverer protokollen sammen med deltagerlisten til læreren. Opbevares under 

fanebladet: Protokol. 

Bestille kursusmaterialet - Underviseren 

�  Henvend dig til SdU for at få kursusmaterialet. Navn Sonja Meng og tlf 14 40 80 SdU Norderstr. 

76, 24939 Flensburg 

� Du har fået kursusmaterialet. 

Undervisningslokalet 

� Find et passende undervisningslokale. I klubhuset, på en nærliggende skole, i et nærliggende 

forsamlingshus eller i Aktivitetshuset 0461 150 140. 

Krav til undervisningslokalet  

� Elever: Siddepladser til 10 kursister. De skal gerne kunne sidde mindst to og to ved siden af 

hinanden. Det er øvelserne tilrettelagt ud fra. 

� Lærer: En siddeplads til læreren med god plads. Der skal være plads til to ringbind. 

� Ur: Et ur på vægen er uundværligt.  

� Plancher: Det vil være fint, hvis du må hænge nogle af A3 plancherne op på væggen. 

� Tavle: Du skal bruge en tavle eller et whiteboard. 

� Pegepind: Specielt vigtigt til arbejdet med tal. Brug blyant i en nødsituation. 

� Kaffe: Det er fint, hvis der er mulighed for at lave kaffe eller bestille kaffe. 

� AV udstyr: Undervisningsmaterialet er fremstillet, så det ikke er nødvendigt at bruge pc, 

internet og videoprojektor.  

Hvis du gerne vil bruge det, så sikr dig, at der er udstyr til det, eller der er mulighed for at tilslutte 

det. 

� Låste døre: Undersøg om du kan komme ind og ud, og om du skal have en nøgle. Tyverialarm? 

Forberedelse til første time 

� Blad materialet igennem. Bliv fortrolig med de forskellige afsnit. 
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Materialet – struktur 

Den overordnede samarbejdsstruktur i materialet bygger på, at kursisterne skal arbejde sammen 

to og to. Når der står A, er det A, der læser, står der B, er det B, der læser. Fremover kalder vi det 

for A-B-metoden. Derfor er det nødvendigt, at kursisterne altid sidder sammen to og to. 

Lektionstekst 

Der er ti lektionstekster, én til hver lektion. De indeholder almindelige og daglige vendinger fra 

livet i en forening og en klub i Sydslesvig.  

Lektionstekst 8 er udvidet med en tekst b. Det er en lyttetekst.  

Der er en ordliste til hver eneste lektionstekst. 

Teksterne er bygget op på den måde, så A-B-metoden kan anvendes på dem. 

Lektionerne 

Lektionerne er de øvelser, der kan danne ramme om en undervisningssituation, evt. mødeaften. 

De er delt op i ti lektioner. Der er et stort udvalg af øvelser. Vælg dem, der passer til dig og 

kursisternes niveau. 

Når der står A-B, betyder det, at A-B-metoden skal anvendes. 

Når der står ”lyt og gentag”, betyder det, at underviseren læser for, og kursisterne gentager. 

Opgaver 

Der er supplerende opgaver til hver lektion. De kan undværes, men de er gode til at gøre ting 

tydeligere, og til kursister, der gerne vil have lidt ekstra. Brug dem, som det passer jer.  

Grammatik 

Det er et opslagsværk til den grammatik, der er indeholdt i de enkelte lektioner. Pas på, lad ikke 

grammatikken få overhånd! Undgå det gerne, hvis du kan. Undervisere bør læse den. Kursister, 

der vil fordybe sig i den del af sproget, må læse det på egen hånd. 

Løsninger 

Der er løsninger til alle opgaver i dette materiale. Der er også en facitliste til arbejdet med tal 

(taldiktat). Sikr dig, at opgaver altid bliver rettet med det samme, gerne sammen med kursisterne. 

Alfabet og udtale 

Der er en kort præsentation af det danske alfabet, vokaler og konsonanter, og den danske udtale 

til kursisterne. Det er en simpel fremstilling af dansk udtale, der er tænkt som en lille hjælp. 

Tal 

Her er der øvelser til gennemgang af mængde- og ordenstal. Mængdetal er en, to, tre, fire. 

Ordenstal er første, anden, tredje, fjerde. 

Mængdetallene gennemgås vha. klokken og de udtryk, der knytter sig til klokken.  

Ordenstallene gennemgås vha. datoer, ugedage og måneder. 
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Øvelserne til mængde- og ordenstal er tilrettelagt efter A-B-metoden. Optakten til øvelserne 

består af, at underviseren siger for, og kursisterne gentager. 

Taldiktaten er en systematisk metode, der inkluderer lytte-, tale- og skriveprincippet. Den er 

bygget op i ti øvelser, der tager højde for daglig anvendelse af både mængde- og ordenstal. 

Metoden for den praktiske anvendelse af taldiktaten står på arket. Det er indbygget i metoden, at 

taldiktaten bliver rettet undervejs.  

Sange 

Materialet indeholder 30 udvalget sange, der er velegnet til danskundervisning på 

begynderniveau. 

Sangene er forholdsvis enkle og indeholder en del almindelige danske ord og vendinger. Der er 

plads til kursisternes egne notater og oversættelser i højre kolonne. 

De er valgt ud fra en prioriteret rækkefølge: 1) ord fra hverdagen, 2) dansk kultur, 3) kan bruges i 

foreningslivet. 

Rækkefølgen i samlingen er vilkårlig. Brug dem som I lyster! 

Plancher 

Der er plancher til 1) mængdetal 1-100, 2) ordenstal 1.-1000., ugedage, måneder 3) grammatiske 

plancher. 

Hæng alt det op, hvis du må. Husk at talplancherne skal hænges op på hver side af tavlen. De er 

nødvendige for gennemgangen af tallene. 

Plancherne skal mindst være i A3. 

Protokol, telefonkæde 

Du får protokollen tilsendt fra voksenundervisningen. Den skal altid være til stede i lokalet! Der 

føres stikprøvekontrol fra Voksenundervisningens side. 

Telefonkæden er en praktisk foranstaltning. Den sikrer, at underviser og kursister hurtigt kan 

komme i forbindelse med hinanden. Telefonkæden skal udfyldes ved første mødegang. 

Andet 

Her er der plads til kopier, andet undervisningsmateriale og noter efter lyst og behov. 
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Et forløb, et forslag.  

Grundstruktur til ti mødegange. To gange 45 minutter. I alt 20 timer. 

Kære Underviser!  

Dette er kun et forslag. De enkelte dele kan tages i vilkårlig rækkefølge. For eksempel kan det jo 

godt være, at du hellere vil begynde med lektionsteksten, og at du vil bruge mange af opgaverne. 

Du kan ikke nå alle opgaverne. Vælg det antal opgaver, der passer til dig og dine kursister. 

Noter dagens pensum på for dig selv og skriv det på tavlen. 

Forslag til en mødegang (2 x 45min. = 1 lektion) 

 

 

 

1. Sang 

a. To til tre vers 

2. Tal 

a. Tælle - mængdetal 

b. Klokken – øvelse 

c. Tælle - ordenstal 

d. Dato – øvelse 

e. Taldiktat 

3. Lektionstekst 

a. Fælles gennemgang: lyt og gentag 

 

4. Pause: 10 minutter 

 

5. Lektionstekst fortsat 

a. Kursistarbejde: A-B-metode 

6. Lektion 

a. x antal øvelser 

7. Sang 

a. To til tre vers 

 

Der er et afprøvet metodeforslag fremefter. 
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1. Sang 

Metode til et vers ad gangen, indtil verset er gennemgået. Tag en ny sang hver mødegang. 

1. Sige 

a. Du læser en linje højt 

b. Kursisterne gentager linjen i kor 

c. Du oversætter svære ord til tysk 

d. Kursisterne noterer efter eget behov 

2. Synge 

a. Du synger en linje 

b. Kursisterne gentager linjen i kor 

3. Syng verset sammen 

2. Tal 

Mængdetal og ordenstal 

Le
ktio

n
 

Mængdetal 

Gennemgå 

Tælle højt i 

kor. 

 T
i –

ta
b

e
l i ko

r 

Sp
rin

g
e

 i ta
l 

T
a

b
e

l 

Ordenstal 

Gennemgå 

Tælle højt 

Øvelser 

Mængdetal: 

Klokken 

Øvelser 

Ordenstal 

Datoer 

 T
a

ld
ikta

t 

 

1 1-24 tælle G 10  2  Ø1 Hel -  1 

2 1-31 tælle G 10  3 G 1-31 Ø2 Ø 1 

Ordenstal 31 

2 

3 1-101 tælle G 10  4 G 1 – 1000 Ø3 Halv Ø 2 3 

4 1-101 tælle S 10  5 G 1 – 1000 Ø 4 Kvarter 

i+o 

Ø 3 4 

5 1-101 tælle S 10  6 S 1 – 1000 Ø 5 Ø 4 Uge & 

mdr. 

5 

6 1-101 tælle A-S 10  7 S 1 – 1000 Ø 6 Ø 5 6 

7 1-101 tælle A 10 X 8 S A 1 – 1000 Ø 7 Ø 6 7 

8 1-101 tælle A 10 X 9 A 1 – 1000 + Ø 8 Ø 7 8 

9 1-101 tælle A 10 X 11 A 1 – 1000 + Ø 9 Ø 8 9 

10 1-101 tælle A 10 X 12 A 1 – 1000 + Ø 10 Ø 9 10 

 G=Gentage     Ø = Øvelse   

 S = Sammen     o = over   

 A = Alene     i = i   

 H = Hopper        

 

2.a Tælle - mængdetal 

Indlæring af mængdetallene foregår i tre metoder: 1) gentage, 2) sammen, 3) alene 

1. Gentage (de første tre mødegange): 

Underviseren tager opstilling ved talplanchen med pegepind. 

Underviseren siger: et – kursisterne gentager i kor: et, osv. 

2. Sammen (4. til 6. mødegang): 
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Underviser og kursister siger tallene sammen.  

Underviseren viser rytmen med pegepinden. 

3. Alene (7. til 10. mødegang): 

Underviseren peger og angiver rytmen. 

Kursisterne tæller højt i kor. 

2.b Klokken – øvelse 

Her øves mængdetal. 

Den detaljerede metode står sammen med øvelserne. Her anvendes A-B-metoden. 

2.c Tælle – ordenstal 

Indlæring af mængdetallene foregår i tre metoder: 1) gentage, 2) sammen, 3) alene 

1. Gentage (2. til 4. mødegang): 

Underviseren tager opstilling ved talplanchen med pegepind. 

Underviseren siger: første – kursisterne gentager i kor: første, osv. 

2. Sammen (5. til 7. mødegang): 

Underviser og kursister siger tallene sammen.  

Underviseren viser rytmen med pegepinden. 

3. Alene (8. til 10. mødegang): 

Underviseren peger og angiver rytmen. 

Kursisterne tæller højt i kor. 

4. Ovenstående system gentages med ugedagene og månederne. 

2.d Dato – øvelse  

Her øves ordenstal. 

Den detaljerede metode står sammen med øvelserne. Her anvendes A-B-metoden. 

2.e Taldiktat 

Underviseren dikterer tallene ud fra facitlisten til taldiktaten. Det er vigtigt, at tydeliggøre, at 

kursisterne altid skal skrive tal, aldrig bogstaver. Vær opmærksom på, hvordan du vil diktere 

telefonnumre. Tag hensyn til, hvad eleverne magter. 

1. Underviseren siger: ”Sig x”. 

2. Kursisterne gentager x højt i kor. 

3. Underviseren siger: ”Skriv x”.  

4. Kursisterne skriver x. 

5. Efter to sekunder siger underviseren tallet x, osv. 

6. Fortsæt  

3. Lektionstekst 

Lektionsteksten gennemgås først i fællesskab. 

1. Underviseren siger et passende tekststykke højt.  

2. Kursisterne gentager.  

3. Relevante ord oversættes og forklares. 
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4. Forklar specialiteter og eventuelle udtalelser. 

4. Pause: 10 minutter 

Pausen skal holdes!  

5. Lektionstekst fortsat 

Kursisterne arbejder selvstændigt efter A-B-metoden. Hver kursist skal prøve at være både A og B. 

Underviseren går rundt og lytter, blander sig ikke, men noterer fem ord, som kursisterne har 

vanskeligheder med at udtale. Ret ikke for meget på kursisterne. 

Gennemgå de svære ord efter øvelsen. 

6. Lektion 

Her er der frit slag på hylderne! Tilpas antallet af øvelser og sværhedsgraden i dem til kursisterne. 

Der er øvelser nok.  

Øvelserne er forklaret i lektionen. Husk, at de skal rettes. 

7. Sange 

Samme metode som i punkt 1.  
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Første mødegang 

Dette skal du bruge: 

� xx antal kursusmapper. Der er ikke forskel på lærer- og elevmapperne 

� Tape 

� Hullemaskine 

� Snor eller andet til at hænge plancherne op med 

� Kridt 

� Whiteboard markers 

� Tuschpen – til navneskilte 

� Tavleklud 

� Hæftemaskine 

� Kuvert eller lignende til at opbevare penge i. 

� A4 papir eller en blok 

� A4 Karton til navneskilte 

� Et minutur 

� Et ur, så kursisterne kan se, hvad klokken er 

� Stearinlys eller andet pynt 

� Eventuel en lille klokke til at kalde til samling 

Før kursisterne kommer – Første gang. En time før 

� Skilte: Fordør. Sæt et venligt skilt på fordøren, der fortæller, at det er her, danskkurset finder 

sted, og hvor de skal gå hen. ”Velkommen til Hinkeklubbens danskkursus. Start kl. 18.30. Ned ad 

gangen. Næstsidste dør. Dänischkurs  – Folgen Sie bitte den Pfeilen.“ 

� Skilte i bygningen. Skilt på døren. Lad døren til lokalet stå åben. Sæt et skilt på døren. 

”Danskkursus – Velkommen” 

� Bordene: Placer bordene, som du vil have dem. Mindst to og to. Rundkreds, hestesko eller bare 

ved to-mandsborde. Alt kan bruges. I løbet af lektionerne skal man kunne arbejde sammen med 

en person, der skal sidde ved siden af en. 

� Plancher: Hæng dine plancher op. Talplanchen og alfabetet gerne ved siden af tavlen, så 

eleverne kan se dem. De har dem også i A4 i mapperne. 

� Mapperne: Fordel mapperne. 
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� Fordel karton til navneskilt. Skal være hullet, så det kan sættes ind i mappen. 

� Hvis du har kaffe og kiks med til første gang, så stil det op. 

Første lektion  

Byd kursisterne velkommen efterhånden som de kommer, men vent med forklaringer om kursets 

form og indhold, til alle er mødt op, og du synes, at du vil begynde. 

� De første kursister dukker op. Det er en god ide, at skrive eleverne op i dagbogen, efterhånden 

som de kommer. Det flytter starttidspunktet lidt. 

� Ring med klokken 

� Start – Sang. Begynd med en sang, inden du går i gang med at få det praktiske overstået. Se 

metode for sang. For eksempel Nord og syd og øst og vest er … Efter sangen går du fluks i gang 

med det praktiske. 

� Velkommen til Hinkeklubbens danskkursus! Fortæl, at der er en del forvaltning, inden I kommer 

i gang. 

� Navneskilt: Bed eleverne om at skrive navn på kartonet til navneskiltene. 

� Dagbogen: Afkryds Dagbogen 

� Betaling: Afklar betaling – Forklar betingelser. Hvis ikke andet er aftalt, skal betalingen finde 

sted senest 3. mødegang. Afregningen kan være temmelig tidskrævende. Det ville være fornemt, 

hvis kassereren kommer første og tredje mødegang, for at afvikle betalingen. 

� Telefonliste: Udfyld telefonliste. Det er vigtigt. Hvis læreren bliver syg, eller hvis kurset af anden 

grund skal aflyses. 

� Pause: Aftal, hvornår I holder pause. 2 x 45 min plus 10 - 15 min pause er en god opdeling.  

2 x 45 minutter uden pause vil være muligt, men der er altid nogen, der trænger til en pause, og 

det er ikke sikkert, at de siger det. Så bliver de måske bare væk næste gang. 

� Tal… Det var så det, kære kursister Jetzt geht’s los… En – I gentager og så videre 
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Lektion 1 
A: Martin (træner), B: Thomas 

(hjælpetræner) 

 

Ordliste: 
efter nach, ferie, -n, -r Ferien 

måtte (u) Präs.: må dürfen, müssen 

ikke nicht, cykle (1) Fahrrad fahren 

her hier, have (u) Präs.: har haben 

det das, es, god gut 

jeg ich, glæder (1) freuen 

mig mich, mir 

komme i gang (u) loslegen 

med mit, træne (1) trainieren  

goddag guten Tag, også auch 

hvornår wann, spiller, -en, -e Spieler 

om fem minutter in fünf Minuten 

men Konj. aber  

skulle Präs.: skal müssen, sollen 

vi wir, begynde (2) anfangen 

klokke, -n, -r Uhr, sig sich 

altid immer, derfor darum 

tidlig früh, at zu, dass 

være (u) Präs.: er sein 

hjælpetræner, -en, -e Hilfstrainer 

nøgle, -n, -r Schlüssel 

så damit  

kunne (u) Präs.: kan können 

komme ind (u) reinkommen 

klæde om (2) umziehen 

javel ach so, aha, jawohl, og und  

hvad was, wie  

lave (1) machen 

imens unterdessen 

ville (u) Präs.: vil wollen 

gøre (u) machen, tun 

bane, -n, -r Bahn 

gøre klar (u) bereit machen, vorbereiten 

hente (1) holen 

ting, -en, - Ding, Sache 

bruge (2) brauchen, benötigen 

ses (u) sich treffen 

om lidt gleich 

kalde på (2) rufen 

når Konj. wenn 

tage imod (u) entgegennehmen, in Empfang 

nehmen 

dem ihnen, sie 

byde velkommen (u) willkommen heißen 

ny neu 

sæson, -en, -er Saison 

hos bei  

L1: Til træning efter ferien 1 
A Nej Thomas, du må ikke cykle her! 2 

B Hej Martin! Har du det godt?  3 

Jeg glæder mig til at komme i gang med 4 

at træne. 5 

A Goddag Thomas! Jeg glæder mig også.  6 

B Hvornår kommer de første spillere? 7 

A De kommer om fem minutter. 8 

B Nå, men skal vi ikke først begynde 9 

klokken seks (18:00)? Det er først om 10 

20 minutter. 11 

A Ja, men de glæder sig altid til at 12 

komme i gang efter en ferie. Derfor 13 

kommer de så tidligt. 14 

B Jeg er glad for, at jeg må være 15 

hjælpetræner. 16 

A Her har du en nøgle Thomas, så du kan 17 

komme ind for at klæde om. 18 

B Javel! Og hvad laver du imens? 19 

A Jeg vil gøre banen klar. Og jeg henter 20 

de ting, vi skal bruge. 21 

B OK, vi ses om lidt. 22 

A Kald på mig, når de første spillere 23 

kommer. Jeg vil gerne tage imod dem og 24 

byde dem velkommen til en ny sæson hos 25 

SdU. 26 
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Lektion	  1	  

1.	  Læs	  lektionstekst	  1	  

2.	  At	  hilse	  på	  hinanden.	  At	  tage	  afsked.	  	  

Skriv	  flere	  eksempler	  i	  taleboblerne.	  Schreibe	  mehr	  Beispiele	  in	  die	  Sprechblasen.	  

	  

	  

	  

3.	  Hvad	  hedder	  personerne?	  

Det	  er	  personerne	  i	  	  historien.	  Das	  sind	  die	  Personen	  der	  Geschichte.	  

a)	  Spørg,	  hvad	  de	  andre	  hedder	  på	  holdet.	  Frag,	  wie	  die	  anderen	  im	  Kurs	  heißen.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
b)	  Personalpronomen	  als	  Subjekt:	  Udfyld	  skemaet.	  Fülle	  die	  Tabelle	  aus.	  

	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  

Martin	  Reimers	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Thomas	  Schmidt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

singularis:	   tysk:	   dansk:	   pluralis:	  	   tysk:	  	   dansk:	  

1.	  pers.	   ich	   	   1.	  pers.	   wir	   	  

2.	  pers.	   du	   	   2.	  pers.	   ihr	   	  

3.	  pers.	   er,	  sie,	  es	   	   3.	  pers.	   sie	   	  

Goddag!	   	   	  

Hej!	  

  

Hvad	  
hedder	  du?	  

Jeg	  hedder	  
Thomas.	  

Hun	  hedder	  Mette.	  

Hun	  er	  en	  pige.	  

	  

Han	  hedder	  Martin.	  
Han	  er	  en	  dreng.	  

Ja,	  vi	  hedder	  Martin	  og	  

Thomas.	  

De	  hedder	  Martin	  

og	  Thomas.	  

Hedder	  I	  Martin	  
og	  Thomas?	  

Farvel!	   	   	  
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4.	  Spørg	  på	  holdet	  

Spørg	  hinanden	  på	  holdet,	  hvad	  I	  hedder.	  Fragt	  einander	  im	  Kurs,	  wie	  ihr	  heißt.	  

Spørgsmål	   Svar	  

Hvad	  hedder	  du?	   Jeg	  hedder	  ...	  

Hvad	  er	  dit	  navn?	   Mit	  navn	  er	  ...	  

	  

	  

5.	  Tallene	  fra	  0-‐21	  

a)	  Lyt	  og	  gentag.	  Se	  ikke	  på	  skrivemåden	  i	  første	  omgang.	  Höre	  und	  wiederhole.	  Achte	  zunächst	  nicht	  

auf	  die	  Schreibweise.	  

0	  
nul	  

	  

1	  
en,	  et	  

2	  
to	  	  

3	  
tre	  	  

4	  
fire	  	  

5	  
fem	  

6	  
seks	  	  

7	  
syv	  	  

8	  
otte	  	  

9	  
ni	  	  

10	  
ti	  	  

11	  
elleve	  	  

12	  

tolv	  	  

13	  
tretten	  	  

14	  
fjorten	  	  

15	  
femten	  	  

16	  
seksten	  	  

17	  

sytten	  	  

18	  
atten	  	  

19	  
nitten	  	  

20	  
tyve	  	  

21	  
enogtyve	  

22	  
toogtyve	  

23	  
treogtyve	  

24	  
fireogtyve	  

	  	  

	  

b)	  A-‐B.	  Løs	  regnestykkerne	  på	  skift.	  Löst	  die	  Rechenaufgaben	  abwechselnd.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	   	   	  	  

	   	  

	   	   	  	  

	  

a)	  1+4,	  b)	  21-‐12,	  c)	  18-‐14	  d)	  15+2,	  e)	  16-‐5,	  f)	  3+6,	  g)	  13+6,	  h)	  17-‐8	  

	   Spørgsmål:	   	   Svar:	  
	  
	  

A	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

B	  
	  
	  

	  

	  
	  

B	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

A	  

	  

Hvad	  er	  fem	  

plus	  seks?	  
Fem	  plus	  seks	  
er	  elleve.	  

Hvad	  er	  tyve	  
minus	  to?	  

Tyve	  minus	  to	  

er	  atten.	  
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6.	  Klokkeslæt	   	  

Spørgsmål:	   	   	   Svar:	  

	  

	  

	  

	   Det	  er	  et	  ur.	  

	  

A-‐B.	  Spørg	  hinanden	  på	  skift.	  Noter	  svaret.	  Fragt	  einander	  abwechselnd.	  Notiert	  die	  Antwort.	  

	  
	  
A.	  Hvornår	  skal	  vi	  mødes?	  	    

	  
 
Vi	  skal	  mødes	  klokken	  seks/atten.	  

	  
	  
B.	  Hvad	  er	  klokken?	  	  

	  

	  
	  

	  
	  
C.	  Hvornår	  kommer	  du	  hjem?	  	  

	  

	  
	  

	  
	  
D.	  Hvornår	  skal	  du	  til	  træning?	  	  

	  

	  
	  

	  
E.	  Hvornår	  kommer	  de	  første	  
spillere?	  	  

	  

	  

	  
	  
F.	  Hvornår	  spiller	  I	  fodbold?	  	  

	  

	  

	  
	  
G.	  Hvornår	  kommer	  Martin?	  	  

	  

	  

	  
H.	  Hvornår	  cykler	  Thomas	  til	  
træning?	  	  

	  

	  

	  
I.	  Hvornår	  skal	  Mette	  til	  
håndbold?	  	  

	  

	  

	   	  

	  

Hvad	  er	  

klokken?	  

Klokken	  er	  
seks.	  

Den	  er	  seks.	  
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7.	  Hvad	  er	  det?	   	  

a)	  Find	  de	  passende	  ord	  til	  billederne.	  Finde	  die	  passenden	  Wörter	  zu	  den	  Bildern.	   	  

	  

	  

	  

	  	  	  

	  

	  

_______________	  	  	  	  	  _______________	  	  	  	  	  	  	  _______________	  	  	  	  	  	  _______________	  

	  

	  

	  

	  

_______________	  	  	  	  	  	  _______________	  	  	  	  	  	  _______________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________	  

	  

	  

b)	  A-‐B.	  Peg	  på	  et	  billede	  og	  spørg,	  hvad	  det	  er.	  Zeige	  auf	  ein	  Bild	  und	  frag,	  was	  es	  ist.	  

	  

	   	   	   	  

	  

	  

	  

en	  fodbold	   en	  træner	   en	  cykel	  	   et	  hold
	   en	  dreng	   en	  nøgle	   en	  pige	   et	  ur	  

Hvad	  er	  det?	  

	  Det	  er	  en	  ...	  
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Opgaver – lektion 1 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Thomas må cykle på banen.      □ □ 

b) Martin glæder sig til at komme i gang med træningen.  □ □ 

c) Træningen starter klokken seks.     □ □ 

d) Thomas er hjælpetræner.      □ □ 

e) Martin vil ryge en cigaret.      □ □ 

 

2. Antworte mit ”nej, ... ikke ...“ auf die Fragen. 

Beispiel: Hedder du Niels? – Nej, jeg hedder ikke Niels. 

a) Hedder du Lone?  

__________________________________________________________________________________. 

b) Spiller du fodbold? 

__________________________________________________________________________________. 

c) Er du træner? 

__________________________________________________________________________________. 

d) Cykler du på banen? 

__________________________________________________________________________________. 

e) Har du nøglen til omklædningsrummet? 

__________________________________________________________________________________. 

 

3. Setze die richtigen Pronomen ein. 

A: Hej, ________ hedder Marie. Hvad hedder ________? B: ________ hedder Tim. Kender du 

Martin? A: Ja, ________ er flink, men ________ har en kæreste. B: Ja, ________ hedder Mette, tror 

________. A: ________ er meget søde sammen. B: Nå, skal ________ se at komme af sted? 

29



SdU dansk Modul 1   Opgaver – lektion 1 

 

 

 

 

4. Schreibe die Zahlen. 

11: _________________________________ 6: _________________________________ 

7: _________________________________ 24: _________________________________ 

14: _________________________________ 16: _________________________________ 

8: _________________________________ 12: _________________________________ 

19: _________________________________ 20: _________________________________ 

 

5. Wie wird das D in den Wörtern ausgesprochen? Kreuze an: [d], [ð] (weiches D) oder [-] (stumm). 

  [d] [ð] [-]    [d] [ð] [-] 

hvad  □ □ □  glæder  □ □ □ 

Danmark □ □ □  goddag  □ □ □ 

Tyskland □ □ □  begynde □ □ □ 

hedder  □ □ □  om lidt  □ □ □ 

 

Wiederhole mindestens zehn Mal: Rød grød med fløde. 
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Lektion 2 

A: Stefan (spiller), B: Thomas 

 

Ordliste: 
i in 

omklædningsrum, -met, - Umkleideraum 

fløjte (1) pfeifen 

fløjte, -n, -r Trillerpfeife  

velkommen willkommen 

hedde (u) heißen 

hvordan wie  

så so 

ikke så godt nicht so gut 

træt müde 

sportsplads, -en, -er Sportplatz 

hvor wo 

komme fra (u) herkommen  

fra von 

jo doch 

lang lang 

tur, -en, -e Fahrt, Tour 

igen wieder 

hold, -et, - Mannschaft, Kurs, Klasse 

hver jeder, jedes  

år, -et, - Jahr 

vide (u) Präs.: ved wissen 

om ob 

der dort 

der (Relativkonj.) der, die, das 

mange, flere, flest viele 

kende (2) kennen 

tilmelding, -en, -er Anmeldung 

aldrig nie 

nogen jemand 

gide (u) Lust haben, mögen 

melde til (2) anmelden 

skriftlig schriftlich 

sådan so  

selv selbst, selber 

sjælden selten  

meget, mere, mest sehr, viel, mehr 

end als  

håbe (1) hoffen 

blive (u) bleiben, werden 

lige så genauso 

hvorfor warum 

træning, -en, -er Training

L2: I omklædningsrummet  
B Fløjter. 1 

A. Guten Tag. 2 

B Goddag og velkommen. Jeg hedder 3 

Thomas. Hvad hedder du? 4 

A Nå ja, goddag Thomas. Jeg hedder 5 

Stefan. 6 

B Hvordan har du det?   7 

A Jeg har det ikke så godt. Jeg er træt, 8 

jeg er cyklet til sportspladsen. 9 

B Hvor kommer du fra? 10 

A Jeg kommer fra Sørup. 11 

B Det er jo en lang tur. 12 

A Jeg glæder mig til at træne igen. 13 

B Er du altid med på Martins hold? 14 

A Ja, jeg er på holdet hvert år.  15 

B Ved du, om der kommer flere spillere? 16 

A Jeg kender en ny spiller.  17 

B Der er ikke mange tilmeldinger. 18 

A Der er aldrig nogen, der gider melde 19 

sig til skriftligt. 20 

B Nej, sådan er det altid. Det kender 21 

jeg fra mig selv. 22 

A Vi er sjældent mere end 20 spillere 23 

per gang.  24 

B Jeg håber, vi bliver lige så mange igen.  25 

A Hvorfor det? 26 

B Når vi er 20, kan vi lave en god 27 

træning. 28 
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Lektion 2 

1. Læs lektionstekst 2 

2. Hvor kommer du fra? 

Spørg hinanden på holdet, hvor I kommer fra. Fragt einander im Kurs, wo ihr herkommt. 

 

 

 

 

 

 

3. Hvordan går det?  

Spørg hinanden på holdet, hvordan I har det.  

Spørgsmål  Svar 

Hvordan går det? Det går meget godt 

godt Hvordan har du det? Jeg har det  

4. Positive og negative ord 

Sorter ordene. Kender du andre ord? Sortiere die Wörter. Kennst du andere Wörter? 

 

 

 

Spørgsmål Svar 

Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Flensborg 

Tyskland 

Sild 

Hvor bor du? Jeg bor i Flensborg 

i Danmark 

på Sild 

i et hus 

på en gård 

☺  �  

 

 

Hvordan har du 

det? 

glad   sur  kedelig ked af det 

 sjov  ok  god  dårlig   

fint  hygge  bange  dum  

Jeg har det 

fint. 
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5. Ti, tyve, tredive... 

a) Lyt og gentag. Se ikke på skrivemåden i første omgang. Höre und wiederhole. Achte zunächst nicht 

auf die Schreibweise. 

b) Tæl baglæns. Zähle rückwärts. 

10 
ti 

20 
tyve  

30 
tredive  

40 
fyrre  

50 
halvtreds 

60 
tres 

70 
halvfjerds 

80 
firs 

90 
halvfems 

100 
hundrede 

 

6.  Ordenstal til 31 og datoer 

a) Lyt og gentag ordenstallene. Höre und wiederhole die Ordnungszahlen. 

1. 

første 

2. 

anden 

3. 

tredje 

4. 

fjerde 

5. 

femte 

6. 

sjette 

7. 

syvende 

8. 

ottende 

9. 

niende 

10. 

tiende 

11. 

elvte 

12. 

tolvte 

13. 

trettende 

14. 

fjortende 

15. 

femtende 

16. 

sekstende 

17. 

syttende 

18. 

attende 

19. 

nittende 

20. 

tyvende 

21. 

enogtyvende 

22. 

toogtyvende 

23. 

treogtyvende 

24. 

fireogtyvende 

25. 

femogtyvende 

26. 

seksogtyvende 

27. 

syvogtyvende 

28. 

otteogtyvende 

29. 

niogtyvende 

30. 

tredivte 

 31. 

enogtredivte 

 

 

b) Spørg hinanden på holdet: Hvornår har du fødselsdag? Lav en fødselsdagsliste af holdet. Indsæt 

navnene i kalenderen på næste side. Erstelle eine Geburtstagsliste vom Kurs. Setze die Namen in den 

Kalender auf der nächsten Seite ein. 

 

... den tolvte i 

tredje. 

Træningen 

er aflyst 

den 12.03. 

Hvornår har du 

fødselsdag? 
Jeg har fødselsdag 

den trettende i 

tredje. 
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7. Substantiver i ental: bestemt og ubestemt  

ubestemt bestemt 

en træning ein Training træningen das Training 

et hold eine Mannschaft holdet die Mannschafft 
 

a) Udfyld skemaet. Fülle die Tabelle aus. 

ubestemt  bestemt 

en spiller  

 pladsen 

et hold   

 tilmeldingen 

 

8. Refleksivt pronomen 

a) Lyt og gentag. Höre und wiederhole. 

Singularis:  Pluralis:  

1. pers. mig 1. pers. os 
2. pers. dig 2. pers. jer 
3. pers. sig 3. pers. dem 
 

b) Spørg hinanden på holdet og lav en liste: Hvad ønsker du dig i fødselsdagsgave? Fragt einander im 

Kurs und macht eine Liste: Was wünscht du dir zum Geburtstag? 

c) Skriv op, hvad substantiverne hedder i ubestemt og bestemt form. Schreibe auf, wie die 

Substantive in unbestimmter und bestimmter Form heißen. 

 

 

ubestemt     bestemt 

en bold_________________________ bolden_________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

Hvad ønsker du dig i 

fødselsdagsgave? 
Jeg ønsker mig 

en bold ... 
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Opgaver – lektion 2 

 

1. Richtig oder falsch. Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Stefan har det ikke så godt.      □ □ 

b) Thomas kommer fra Sørup.      □ □ 

c) Det er en kort tur fra Sørup til pladsen.    □ □ 

d) Der er altid mange tilmeldinger.     □ □ 

e) Med 20 spillere kan man lave en god træning.   □ □ 

 

2. Verbinde die Fragen mit den richtigen Antworten. 

a) Hvor bor du?      A) Jeg har det fint. 

b) Hvad er dit navn?     B) Det begynder kl. 18. 

c) Hvem er det?     C) Den begynder kl. 17. 

d) Hvornår begynder træningen?   D) Jeg bor i Flensborg. 

e) Hvad hedder hun?     E) Mit navn er Johannes.  

f) Hvordan går det?     F) Det går ikke særlig godt. 

g) Hvornår begynder kurset?    G) Det er vores træner. 

h) Hvordan har du det?     H) Hun hedder Tine. 

 

3. Fülle die Tabelle aus. 

ubestemt bestemt 

en træner  

 minuttet 

et ur  

 tilmeldingen 

en dag  

 pladsen 

et hold  
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4. Setze das richtige Pronomen ein (Objektform oder Reflexivform). 

a) Peter siger: ”Hej, Anne og Jens. Hvordan går det med ________? Anne, kan du give ________ 

fodbolden?” Anne: ”Her, den er til ________. Men du skal aflevere den til ________ (Vita og Kim) i 

morgen.”  

b) Lars siger til ________ (Sofie): ”Jeg elsker ________!” Men hun svarer ________ (Lars): ”Det skal 

du ikke sige til ________. Du skal sige det til ________ (Marie).” Lars siger: ”Nej, Marie er forelsket i 

________ (Martin).” Sofie svarer: ”Åh nej, Martin elsker kun ________ selv.” 

c) Træneren siger til ________ (Morten og David): ”Hvad med ________? Vil I spille håndbold med 

________ (Tine) og ________ (Rolf)?” 

 

5. Schreibe den Dialog fertig. 

Niels:       Lotte: 

Hej, Lotte.      _____________________________________ 

_____________________________________  Tak, jeg har det rigtig godt. Og hvordan går 
det med dig?  

_____________________________________  Det glæder mig.  

Hvornår skal du til tennis?    _____________________________________ 

       Og hvornår skal du til badminton? 

_____________________________________  Jeg må skynde mig. Jeg har en ny træner. 

Farvel.       _____________________________________ 
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Lektion 3 

A: Stefan, B: Thomas 

 

Ordliste: 
sikken, sikket, sikke was für ein 

stor groß 

sko, -en, - Schuh 

have på (u) Präs.: har på anhaben 

størrelse, -n, -r Größe 

egentlig eigentlich 

din, dit, dine dein, deine, dein 

træningstøj, -et, - Sportsachen 

glemme (2) vergessen 

sportstaske, -n, -r Sport-, Trainingstasche 

på auf 

min, mit, mine mein, meine, mein, meiner 

cykel, -en, cykler Fahrrad, lige gerade  

skole, -n, -r Schule 

køre (2) fahren 

hjem nach Hause 

lukke (1) schließen, zumachen 

øje, -t, øjne Auge 

bare nur, bloß 

som (Konj.) wie 

sige (u) sagen 

farlig gefährlich 

nu jetzt 

fortælle (u) erzählen 

taske, -n, -r Tasche 

for sjov zum Spaß 

sjov witzig 

kigge efter (1) nachsehen  

se (u) sehen 

hvor meget wie viel 

huske (1) sich erinnern an 

buks, -en, -er Hose 

kondisko, -en, - Sportschuhe 

trøje, -n, -r Pullover 

sæbe, -n, -r Seife 

håndklæde, -t, -r Handtuch 

drikkeflaske, -n, -r Trinkflasche 

hel ganz 

strømpe, -n, -r Strumpf 

jakke, -n, -r Jacke 

endnu mere noch mehr 

hjælpe (u) helfen  

mor, -en, mødre Mutter 

pakke (1) packen 

benbeskytter, -en, -e Schienbeinschoner 

bund, -en, -e Boden 

ligge (u) liegen  

neglefil, -en, -e Nagelfeile

L3: I omklædningsrummet II  

B Sikke store sko du har på. Er det 1 

størrelse 45? Hvor er egentlig dit 2 

træningstøj? 3 

A Øh, jeg har glemt sportstasken på min 4 

cykel. 5 

B Kommer du lige fra skole? 6 

A Nej, jeg kører altid hjem med 7 

skoletasken først. 8 

B Prøv at lukke øjnene, Stefan. 9 

A Hvorfor det? 10 

B Gør bare, som jeg siger. Det er ikke 11 

farligt. 12 

A Ok. Og? 13 

B Nu skal du fortælle mig, hvad du har i 14 

din taske. 15 

A Hvorfor det? 16 

B Det er for sjov. Jeg kigger efter og 17 

ser, hvor meget du kan huske. 18 

A Bukser, kondisko, en trøje, sæbe, 19 

håndklædet og min drikkeflaske. 20 

B Det er ikke det hele! 21 

A Øh, strømper og en jakke. 22 

B Ja, men der er mere endnu! 23 

A Vil du godt hjælpe mig? Det er min 24 

mor, der pakker min taske. 25 

B Der er også benbeskyttere, og i 26 

bunden af din taske ligger der to 27 

neglefile. 28 
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Lektion 3 

1. Læs lektionstekst 3 

2. Ting i sportstasken 

a) Skriv tallene på de rigtige ting i billedet. Schreibe die Zahlen auf die richtigen Gegenstände im Bild. 

 

  

1. en taske  2. et par joggingbukser  3. et håndklæde 

4. en neglefil  5. en benbeskytter  6. en klubtrøje 

7. en strømpe  8. et par sko  9. en drikkeflaske 10. et par shorts 

  11. en T-shirt    12. en træningsjakke 
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b) Udfyld skemaet. Fülle die Tabelle aus. 

singularis pluralis 

ubestemt ubestemt bestemt 

et håndklæde  (tre) håndklæder håndklæderne 

en neglefil (to) neglefile neglefilene 

en sko (fire) sko skoene 

en taske   

en klubtrøje   

en bold   

en strømpe   

en træningsjakke   

en drikkeflaske   

en T-shirt   

 

 

 

 

 

 

c) A-B. Fortæl, hvad du har i din sportstaske. Lav en samlet liste. Erzähle, was du in deiner Tasche 

hast. Erstelle eine gesammelte Liste. 

 

 

HUSK!!! 

et par bukser  to par bukser 

et par sko  to par sko 

Hvad har du i din 

sportstaske? 

Jeg har et par sko, to 

håndklæder, ... i min 

sportstaske. 
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3. Tal til 100 

a) Tæl fra 0-101. Zähle von 0-101. 

20 
tyve 

21 
enogtyve 

22 
toogtyve 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 
niogtyve 

30 
tredive 

31 32 33 34 35 36 37 38 
otte-

ogtredive 

... 

40 
fyrre 

41 42 43 44 45 46 47 
syvogfyrre 

..  

50 
halvtreds 

51 52 53 54 55 56 ...  

60 
tres 

61 62 63 64 65 ...  

70 
halvfjerds 

71 72 73 74 ...  

80 
firs 

81 82 83 ...  

90 
halvfems 

91 92 ...  

100 
hundrede 

101 
et 

hundrede 

og et 

...  

b) Sig tabellen. Sage die Tabelle auf. 

100 
hundrede 

200 
to 

hundrede 

300 
 

400 

 

500 

 

600 

 

700 

 

800 

 

900 
ni 

hundrede 

1000 
et 

tusinde 

c) Spil et banko-spil på holdet. Spielt Bingo im Kurs. 

 

d) Du er træner på et hold. Du skal bestille ting til dit fodboldhold. Lav en liste.  Du bist Trainer einer 

Mannschaft. Du bestellst Dinge für deine Fußballmannschaft. Mach eine Liste. 

På næste side finder du ting, der kan hjælpe dig. Bestem selv priser. Du kan også gå på internettet og 

finde flere ting og rigtige priser. Auf der nächsten Seite findest du Dinge, die dir helfen können. 

Bestimme selbst Preise. Du kannst auch ins Internet gehen und mehr Dinge und richtige Preise finden. 

Du skal beslutte dig for, om du vil betale i euro eller kroner. Du musst dich entscheiden, ob du in Euro 

oder Kronen bezahlen möchtest. 

 

e) Fortæl på holdet, hvad du vil købe. 

Erzähle im Kurs, was du kaufen möchtest.  

En, to, tre ... 

et hundrede og et. 

Færdig! 

Jeg vil købe 25 par sko, 3 

neglefile .... til mit hold. 

Det koster _____ 

euro/kroner i alt. 
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Reklameavis med tilbud 

 

Din Indkøbsliste 

antal og vare:       pris: 

fem par sko__________ _____    110 €    

_______________________________    ___________________ 

_______________________________    ___________________ 

_______________________________    ___________________ 

_______________________________    ___________________ 

_______________________________    ___________________ 

_______________________________    ___________________ 

 

      pris i alt =  ___________________ 
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4. Klokken hel og halv 

     

 

A-B. Spørg hianden, hvad klokken er. Fragt einander, wie spät es ist. 

 

5. Er det din/dit? 

Dan grupper på 4-5 personer. Hver lægger tre ting i midten af bordet. Gæt, hvilke ting der tilhører 

hvem. Bildet Gruppen von 4-5 Personen. Jeder legt drei Dinge in die Mitte des Tisches. Ratet, welche 

Dinge wem gehören. 

 

Hvad er 

klokken? 

Klokken/Den 

er halv fem. 

Det er en blyant. 

Jeg tror, det er 

Martins blyant. Er 

det din blyant? 

Nej, det er 

ikke min. 

Det er et viskelæder. 

Jeg tror, det er 

Mettes viskelæder. Er 

det dit viskelæder?  

Ja, det er mit. 
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Opgaver – lektion 3 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Stefan har størrelse treogfyrre i sko.     □ □ 

b) Stefan kommer lige fra skole.      □ □ 

c) Stefan har et par kondisko og bukser i sin sportstaske.  □ □ 

d) Stefans mor pakker hans taske.     □ □ 

e) Stefan har tre neglefile i sin taske.     □ □ 

 

2. Fülle die Tabelle aus. 

singularis pluralis 

ubestemt ubestemt bestemt 

a) et hold    

b) en træner   

c) en cykel   

d) en nøgle   

e) en spiller   

f) et minut   

g) en bane   

h) en sæson   

i) en fløjte   

j) en træning   

3. Schreibe Sätze im Genitiv. 

a) Martin har en bold. Det er Martins bold. 

b) Mette har en sportstaske. __________________________________________________________. 

c) Pia og Laura har en cykel. ___________________________________________________________. 

d) Flensborg har en lang gågade. ____________________________________________er lang._____ 

e) Stefan har et stykke sæbe. __________________________________________________________. 

f) Nøglen tilhører Martin. Det er _______________________________________________________. 
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4. Setze din, dit oder dine ein. 

a) Lone siger: ”Det er en flot cykel. Må jeg låne _______ cykel?” 

b) Peter siger: ”Der står en taske i omklædningsrummet. Er det _______, Stefan?” 

c) Martin siger: ”Der står to sko. Det er da vist _______, Thomas.” 

d) Der ligger også _______ strømper. Tag _______ taske og pak _______ ting i tasken og husk også 

_______ håndklæde. 

 

Setze min, mit oder mine ein. 

e) Lise, giv mig lige _______ håndklæde. 

f) Hvor er _______ kondisko?  

g) Og jeg kan heller ikke finde _______ benbeskyttere. 

h) Nå, det hele ligger i _______ taske. 

 

5. Übersetze und setze ein. Was ist das Lösungswort? 

  1.              

   2.             

    3.            

4.                

   5.             

   6.             

   7.             

1. die Fußbälle, 2. Jacken, 3. Nagelfeilen, 4. der Strumpf, 5. die Tasche, 6. Trinkflasche, 7. die Schuhe 

Lösungswort: ____________________    
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Lektion 4 

A: Stefan, B: Thomas, C:en anden spiller 

 

Ordliste: 
hvor lang tid  wie viel Zeit 

tid, -en, -er Zeit 

kvarter, -et, - Viertelstunde 

forstå (u) verstehen 

kun nur 

til bis 

lukke op (1) aufmachen  

se (u) sehen 

vide (u) Präs.: ved wissen 

dør, -en, -e Tür 

åben offen 

stå (u) stehen 

mindst mindestens 

mand, -en, mænd Mann 

herude hier draußen 

vente (1) warten 

måtte (u) Präs.: må dürfen 

komme ind (u) reinkommen 

turde (u) Präs.: tør sich trauen 

så so 

være ked af det (u) traurig sein 

være glad for (u) froh über etwas sein 

alle sammen alle zusammen 

han er 

I ihr 

ham ihn, ihm 

dreng, -en, -e Junge  

i en fart schnell 

ordne (1) ordnen, erledigen, machen 

jeres euer, eure 

kartotekskort, -et, - Karteikarten

L4: I omklædningsrummet III  

B Hvor lang tid er der gået? 1 

A 15 minutter, hvorfor det? 2 

B Det er et kvarter. Jeg kan ikke 3 

forstå, hvorfor der ikke er kommet 4 

flere spillere.  5 

A Ja, der er jo kun fem minutter til vi 6 

skal begynde træningen. 7 

B Luk lige døren op og se, om der er 8 

nogen, der ikke ved, at døren er åben. 9 

A Ha ha, der står mindst 17 mand 10 

herude og venter. 11 

B Vil du godt sige til dem, at de godt må 12 

komme ind? 13 

A Det tør jeg ikke, der er så mange. 14 

B Det skal du ikke være ked af, så gør 15 

jeg det. 16 

A Det er jeg glad for, så tager jeg 17 

skoene af og klæder om. 18 

B Goddag alle sammen og velkommen. 19 

C Hvem er han? Kender I ham? 20 

A Han er Thomas og er hjælpetræner. 21 

C Hvor er Martin? 22 

A Han gør banen klar. Kom drenge. Vi 23 

klæder om i en fart.  24 

C Vi ses på banen et kvarter over seks. 25 

B Nej, jeg skal lige ordne jeres 26 

kartotekskort først. 27 
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Lektion 4 

1. Læs lektionstekst 4 

2. Hvilke sportsgrene kender du? 
1
 

a) Gå på SdU’s hjemmeside (www.sdu.de) og find ud af, hvilke idrætsforeninger der er, og hvor 

mange forskellige sportsgrene der tilbydes. Geh auf SdU’s Homepage und finde heraus, welche 

Sportvereine es gibt und welche Sportarten angeboten werden.  

Foreninger Sportsgrene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvad ved du om sport? Lav en mind map. Was weißt du über Sport? Erstelle eine Mind Map. 

 

                                                           
1
 Du kannst auch die Wörter auf der nächsten Seite zur Hilfe nehmen. Versuche es aber zunächst selbst. 
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shorts  score et mål  IF Stjernen Flensborg 

 badebukser/badedragt  gymnastikhal 

Slesvig Roklub  styrketræning   klubtrøje 

  roklub   Gymnastikforeningen DAN 

bordtennisbord  atletik  roning  dans 

  håndbold  ketsjer   båd  

måtte   varme op  bordtennis  

 folkedans    Husum Cricket Club 

Egernførde Badmintonklub  klubhus   bane 

idrætsplads   mål   badminton 

  kondisko   kajak   basket 

spillere   målmand  straffespark   

  Dansk Gymnastikforening Flensborg 

Dansk Håndboldklub    fodbold   tennis 
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3. Et lille interview 

a) Svar på spørgsmålene i hele sætninger. Find på flere spørgsmål. Antworte auf die Fragen in ganzen 

Sätzen. Stelle weitere Fragen. 

A. Dyrker du sport? 

__________________________________________________________________________________. 

B. Hvilken sport har du dyrket indtil nu? 

__________________________________________________________________________________. 

C. Hvilke sportsgrene kan du lide? 

__________________________________________________________________________________. 

D. Hvilke sportsgrene kan du ikke lide? 

__________________________________________________________________________________. 

E. Hvad er din yndlingssport? 

__________________________________________________________________________________. 

F. Er du medlem af en forening? Hvad hedder den? 

__________________________________________________________________________________. 

G.  

__________________________________________________________________________________. 

 

b) A-B. Spørg hinanden på skift. Fragt einander abwechselnd. 

c) Fortæl holdet, hvad I har til fælles. Erzählt dem Kurs, was ihr gemeinsam habt. 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK!!! 

auch  � også 

nicht  �  ikke 

auch nicht  � heller ikke 

Thomas kan heller 

ikke lide svømning. 

Mette kan også lide 

bordtennis. 

Vores yndlingssport 

er fodbold. 
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4. Klokken over og i 

Hvad er klokken? 

 

Den er otte. 

 

Den er halv otte. 

 

Den er kvart over 

otte. 

 

Den er kvart i otte. 

 

Den er fem minutter 

over otte. 

 

Den er fem minutter 

i otte. 

 

Den er fem minutter 

over halv otte. 

 

Den er fem minutter 

i halv otte. 

 

Den er tyve minutter 

over otte. 

 

Den er tyve minutter 

i otte. 
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middag 

at vågne  aufwachen 

et vækkeur  ein Wecker 

at børste tænder Zähne putzen 

morgenmad  Frühstück 

en bus   ein Bus 

en frokostpause eine Mittagspause 

hjem    nach Hause 

aftensmad  Abendessen 

at gøre sig klar  sich fertig machen 

at vare   dauern 

at gå i seng  ins Bett gehen 

at falde i søvn  einschlafen 

at sove   schlafen 

5. Martins dag 

a) Sorter tidspunkterne fra tidligt til sent. Sortiere die Zeitpunkte von früh bis spät. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Angiv de understregede tidspunkter i urene på næste side. Gebe die unterstrichenen Zeiten  in den 

Uhren auf der nächsten Seite an. 

Det er tidlig morgen. Martin vågner klokken fem minutter i seks. Klokken seks ringer hans 

vækkeur, men han står først op kvart over seks. Han er sent på den. Klokken tyve minutter 

over seks vasker han sig og børster sine tænder. 

Klokken ti minutter i syv spiser Martin 

morgenmad, og klokken ti minutter over syv går 

han ud af huset. 

Martin tager bussen til arbejde klokken fem 

minutter i halv otte. Han er på arbejde klokken 

kvart i otte. Han skal starte klokken otte. 

Klokken to om eftermiddagen kan han holde en 

lille frokostpause. Martin har fri fra arbejde 

klokken fire. Han tager bussen hjem klokken 

kvart over fire og er hjemme klokken fem 

minutter over halv fem. 

Klokken syv minutter over fem spiser Martin 

aftensmad sammen med sine forældre og sin 

søster Nina. Derefter ser han fjernsyn indtil tyve 

minutter i seks. Så gør Martin sig klar til 

træning. Han pakker sin sportstaske, og tre 

minutter over seks cykler han til træning.  

Han ankommer til pladsen klokken kvart over seks. Der er god tid til at klæde om. Træningen 

starter klokken halv syv og varer til klokken otte. Efter træningen er Martin meget træt. Han 

skynder sig at komme hjem. Hjemme går Martin i seng. Men han har svært ved at falde i 

søvn. Derfor sover han først fem minutter i halv elleve. 

 

nat  formiddag  morgen   aften  middag

   midnat   eftermiddag  
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c) A-B. Spørg hinanden om jeres dag (min. 5 spørgsmål). Ordene i boksen kan måske hjælpe dig. 

Fragt einander nach eurem Tagesablauf (min. 5 Fragen). Die Wörter in der Box können dir vielleicht 

helfen. 

dansk tysk 

at vaske sig sich waschen 

at tage bussen den Bus nehmen 

at tage på arbejde zur Arbeit gehen 

at spise 

morgenmad/aftensmad 

Frühstück/Abendessen 

essen 

at vågne wach werden 

at stå op aufstehen 

at gå i seng zu Bett gehen 

at tage til træning zum Training gehen 

at klæde om  sich umziehen 

 

1.________________________________________________________________________________? 

2.________________________________________________________________________________? 

3.________________________________________________________________________________? 

4.________________________________________________________________________________? 

5.________________________________________________________________________________? 

 

 

 

Hvornår står du op? 

Jeg står op klokken 

kvart over seks. 
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Opgaver – lektion 4 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Et kvarter er 15 minutter.      □ □ 

b) Der står ikke mere end 17 mand foran døren.   □ □ 

c) Stefan tør ikke at åbne døren.     □ □ 

d) Martin gør banen klar.      □ □ 

e) Thomas vil spille kort inden træningen begynder.   □ □ 

 

2. Setze die richtigen Possessivpronomen ein. 

a) Træneren siger: ”Kirsten og Tina, hvor er ________ håndbolde?” Tina: ”Jeg kan ikke finde 

________ håndbold, men jeg har ________ (Martins) fodbold med.” Træner: ”Den kan vi ikke bruge.” 

b) Kim siger til Lasse: ”Hvor har du ________ jakke fra?” Lasse: ”Jeg har købt ________ jakke i en 

sportsforretning i Slesvig. ________ (Kims og Lasses) jakker har samme størrelse.” Kim: ”Ja, ________ 

jakker er flotte, men ________ (Merles og Mortens) jakker er grimme.” 

c) Julie siger: ”Jeg leder efter ________ (Mias) T-shirt og efter ________ (Pouls) håndklæde. Petra, 

kan du sige mig, hvor ________ tasker er?” Petra: ”Nej, det ved jeg ikke. Men kan du sige mig, hvor 

sent det er?” Julie: ” ________ ur viser, at klokken er otte.” 

d) Setze hans oder sin/sit/sine ein. 

Thomas tager ________ cykel og cykler til fodboldtræning. ________ cykel stiller han i et cykelstativ. 

Ved siden af cyklen står ________ (Martins) cykel.  

I omklædningsrummet tager Thomas  ________ sko af. ________ sko er gule. Der er ikke mange, der 

kan lide ________ sko, men Thomas kan lide ________ sko. 

 

3. Schreibe die richtige Frage zu den Antworten. 

a) Jeg hedder Henriette. 

Hvad hedder du?____________________________________________________________________ 
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b) Jeg kommer fra Tarp. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Jeg er 21 år gammel. 

__________________________________________________________________________________ 

d) Hun kommer hjem fra skole klokken 15. 

__________________________________________________________________________________ 

 e) Den er to. 

__________________________________________________________________________________ 

f) Det går ikke særlig godt. 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Setze den, det  (Singular) oder de (Plural) ein. 

a) Det er et pænt ur. ______ er dyrt.  

b) Lise: Jeg kan ikke finde min sportstaske. Lotte: ______ ligger i omklædningsrummet. 

c) Martins fløjte ligger midt på banen. Hvad ligger ______ der for? 

d) Hvor er håndklædet? ______ er altid væk, når jeg skal bruge ______. 

e) Martin: Hvor er mine nøgler? Thomas: ______ ligger måske derhjemme. 

 

5. Schreibe das Datum auf. 

a) Det er den fjortende i femte i dag. ____________________________________________________ 

b) Jeg har fødselsdag den ottende i tolvte. ________________________________________________ 

c) Jeg skal til møde den enogtyvende i fjerde. _____________________________________________ 

d) Træningen er aflyst den tredivte i ottende. _____________________________________________ 

e) Ferien begynder den tolvte i tiende. ___________________________________________________ 
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Lektion 5 

Fortsættelse af L4!  

A: Stefan, B: Thomas 

 

Ordliste: 
i dag heute 

gang, -en, -e Mal 

en del eine Menge 

papirarbejde, -t, -r Papierkram 

skrivearbejde, -t, -r Schreibkram 

få (u) kriegen, bekommen 

hver jeder, jede, jedes 

seddel, -en, sedler Zettel 

oplysning, -en, -er Information 

jer euch 

data, -et, - Daten 

sidst der/die/das letzte 

kontrollere (1) kontrollieren 

fødselsdag, -en, -e Geburtstag 

forkert falsch 

være født (u) Präs.: er geboren sein 

passe (1) stimmen 

dato, -en, -er Datum 

tak danke 

telefonnummer, -et, -numre Telefonnummer 

mobilnummer, -et, -numre Handynummer 

forælder, forældre Elternteil 

venlig freundlich 

begge beide 

skrive ned (u) hinschreiben 

nummer, -ne, numre Nummer 

brække (1) brechen 

ben, -et, - Bein 

ske (2) geschehen 

fordi (Konj.) weil 

smidig geschmeidig, gelenkig 

tirsdag, -en, -e Dienstag 

torsdag, -en, -e Donnerstag 

kl. (Abkürz.) Uhr  

slutte (1) enden, Schluss machen

L5: Kartotekskortet 
A Hvorfor skal du ordne kartotekskort? 1 

B I dag er det første gang, vi har 2 

træning. Derfor skal jeg lave en del 3 

papir- og skrivearbejde.  4 

A Du får fem minutter, men så vil vi i 5 

gang med træningen. 6 

B I får hver en seddel. På den står alle 7 

oplysninger, jeg har på jer. 8 

A Du fik alle mine data sidste år. 9 

B Ja det ved jeg godt, men I skal 10 

kontrollere dem. 11 

A Hov, min fødselsdag er forkert. Der 12 

står, at jeg er født i januar. Det passer 13 

ikke. Jeg er født i marts. 14 

B Passer datoen så?  15 

A Ja, jeg er født den 31.03.1996. 16 

B Tak. Og hvad med dit telefonnummer? 17 

A Skal du have mobilnummeret eller 18 

mine forældres telefonnummer? 19 

B Skriv venligst begge numre ned.  20 

A Hvorfor det? 21 

B Jeg skal kunne ringe til dine forældre, 22 

hvis du brækker benet. 23 

A Det sker ikke, fordi jeg er meget 24 

smidig.  25 

B Træningen er altid om tirsdagen og om 26 

torsdagen. Vi begynder kl. 18.30 og 27 

slutter kl. 20.15. 28 
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Lektion 5 

1. Læs lektionstekst 5 

2. Ugens dage 

Her kan du se en side i Martins kalender. Hier kannst du eine Seite aus Martins Kalender sehen. 

Oktober 2009 (uge 43) 
 Tandlæge, kl. 16:45 19.  

mandag  
23.  
fredag  

Træning Koncert, kl. 18:30 20.  
tirsdag  

24.  
lørdag  

Frisør, kl. 16:15  21.  
onsdag  

25.  
søndag  

Træning Huske at ringe til  22.  
torsdag  

Noter: 
Mette 

 

a) Snak om ugeplanen på holdet. Hvad laver Martin de forskellige dage? Redet über den Wochenplan 

im Kurs. Was macht Martin an den verschiedenen Tagen? 

 

 

 

 

 

b) Lav en egen ugeplan for den næste uge. Erstelle einen eigenen Wochenplan für die nächste Woche. 

 

    
mandag  

 
fredag  

   
tirsdag  

 
lørdag  

   
onsdag  

 
søndag  

   
torsdag  

Noter: 
 

 

Hvad skal Martin 

lave på tirsdag? 

Der/På tirsdag går 

han til træning. 
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c) A-B. Fortæl om din uge. Erzähle über deine Woche. 

 

 

 

 

 

 

d) A-B. Spørg hinanden, hvad I laver i løbet af ugen (dag for dag). Fragt einander, was ihr in der 

nächsten Woche macht (Tag für Tag).. 

 

 

 

 

 

3. Måneder og årstal 

Et år har tolv måneder. Et år har 365 dage. 

De tolv måneder hedder: 

(1) januar (2) februar (3) marts (4) april 

(5) maj (6) juni (7) juli (8) august 

(9) september (10) oktober (11) november (12) december 

Årstal: 

1956  � nitten hundrede og seksoghalvtreds 

1999 � nitten hundrede og nioghalvfems 

2000 � totusinde 

2009  � totusinde og ni 

a) Fortæl på holdet, hvilken måned og hvilket år du er født i. Erzähle im Kurs, 

in welchem Monat und Jahr du geboren bist. 

HUSK!!! 

Hvis du laver noget regelmæssigt: 

 Jeg skal til træning om tirsdagen (Dienstags).  

Hvis det ikke er regelmæssigt: 

 Jeg skal til koncert på lørdag (am Samstag).  

Jeg går i kirke 

om søndagen. 

Jeg skal til 

møde på 

torsdag. 

Hvad skal du 

lave på torsdag? 

Jeg vil løbe maraton 

på torsdag. 

HUSK!!! 

en dag   to dage 

en måned  to måneder 

et år  to år  

Jeg er født i 

februar nitten 

hundrede og 

enoghalvfems. 
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4. Holdliste 

Lav en holdliste. Gå rundt og spørg om fornavn, efternavn, fødselsdato og telefonnummer. Erstelle 

eine Liste über den Kurs. Geh herum und frag nach Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum und 

Telefonnummer. 

 

 

 

Holdliste 

Fornavn: Efternavn: Fødselsdato: Tlf.: 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5. Arrangementer i sydslesvig 

Gå på forskellige hjemmesider (SdU: www.sdu.de, Dansk Centralbibliotek: www.dcbib.de, Aktivitets-

huset: www.aktivitetshuset.de, ... ) og find informationer om forskellige arrangementer. Vælg 1-2. 

Fortæl om arrangementerne på holdet, og hvornår de finder sted. Geh auf verschiedene 

Internetseiten und finde Informationen über verschiedene Veranstaltungen. Wähle 1-2 aus. Erzähle 

im Kurs über die Veranstaltungen und wann sie stattfinden.  

Hvad hedder du til 

fornavn/efternavn? 

Hvad er din 

fødselsdato? 

Hvad er dit 

telefonnummer? 
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Opgaver – lektion 5 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Det er anden gang, der er træning.     □ □ 

b) Der er en del papir- og skrivearbejde.    □ □ 

c) Stefan har fødselsdag den tredivte i sjette.    □ □ 

d) Thomas skal kun have forældrenes telefonnummer.    □ □ 

e) Træningen begynder klokken halv syv om tirsdagen og torsdagen. □ □ 

 

2. Setze die richtigen Wörter ein. Was ist das Lösungswort? 

 1.           

     2.       

    3.        

  4.          

5.            

  6.          

   7.         

   8.         

  9.          

     10.       

 

1. Den tiende måned hedder ... . 2. Den tredje dag i ugen er ... . 3. Et ... har tolv måneder. 4. Ugens 

første dag hedder ... . 5. Den ottende måned hedder ... . 6. I ... fejrer vi jul. 7. Den sjette måned er ... . 

8. Årets første måned er ... . 9. Den syvende måned er ... . 10. Ugens sidste dag er ... .  

Lösungswort: ____________________    

 

59



SdU dansk Modul 1   Opgaver – lektion 5 
 

 

 
 

3. Bilde Sätze mit Modalverben (skal, må, vil, kan). 

a) Jeg / cykler / til træning. 

Jeg skal cykle til træning.______________________________________________________________ 

b) Hun / har / en stor sportstaske. 

__________________________________________________________________________________ 

 c) Jeg / hjælper / jer / med at gøre banen klar / ? 

__________________________________________________________________________________ 

d) Jeg / spørger / dig / om noget / ? 

__________________________________________________________________________________ 

e) De / kommer / ikke / til træning i næste uge. 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Setze die richtigen Pronomen ein. 

a) Nicole siger til Hendrik: ”Hej, Hendrik. Hvordan går det med ______?” b) Hendrik: ”Tak, det går 

godt. Og hvordan har ______ det?” c) Nicole: ”Tak, ______ har det også godt. Skal ______ ikke 

mødes i morgen?” d) Hendrik: ”______ har ikke tid. I morgen har ______ træning, og på lørdag spiller 

______ (holdet og Hendrik) en vigtig kamp.” e) Nicole: ”Nå, okay. ______  kan da bare komme til 

kampen og se på. Så tager ______ Tore og Sofie med. ______ kender ______ jo også.” f) Hendrik: ”Ja, 

det lyder godt. ______ skriver det lige i ______ kalender, så ______ ikke glemmer det. Siger ______ 

så til ______ (Tore og Sofie), at ______ skal tage ______  jakker på?”  

 

5. Wie spät ist es? Schreibe auf. 

a)  b)  c)  d)  

a) Klokken er _______________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________________________ 

d)_________________________________________________________________________________ 
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Lektion 6 

A: Stefan, B: Martin 

 

Ordliste: 
opvarmning, -en, -er Aufwärmung 

frisure, -n, -r Frisur 

forandre (1) verändern 

fløjte, -n, -r Trillerpfeife 

jakkelomme, -n, -r Jackentasche 

hænge (2) hängen 

knagerække, -n, -r Kleiderhakenbrett 

til venstre/højre for links/rechts von 

venstre links 

passe (1) stimmen 

højre rechts 

bruser, -en, -e Dusche 

næsten fast 

inden bevor 

når wenn 

hos bei 

i løbet af im Laufe von 

om lidt gleich 

prøve (1) versuchen 

igen wieder 

turde væde (u) Präs.: tør væde wetten 

varme op (1) aufwärmen 

ved at indem 

komme hen (u) hinkommen 

sige (u) sagen 

hoppe (1) hüpfen, springen 

dygtig tüchtig 

sekund, -et, -er Sekunde 

glemme (2) vergessen 

så dann 

væk weg 

skiftevis abwechselnd 

tro (1) glauben 

vores unser, unserer, unseres 

læse (2) lesen 

klog klug  

bog, -en, bøger Buch 

udvikle (1) entwickeln

L6: Opvarmning 

A Hej Martin. Har du fået en ny 1 

frisure? 2 

B Hej Stefan. Du har ikke forandret dig. 3 

Vil du godt hente min fløjte i 4 

omklædningsrummet? 5 

A Ja, hvor er den? 6 

B Den ligger i min jakkelomme. Jakken 7 

hænger på knagerækken til venstre for 8 

døren. 9 

A Det passede ikke. Din jakke lå til 10 

højre på bænken ved bruseren. 11 

B Fløjter. Det tog næsten to minutter 12 

inden I kom. Når jeg fløjter, skal I 13 

være hos mig i løbet af et minut. 14 

A Han har ikke forandret sig. Om lidt 15 

skal vi prøve det igen. Tør du væde? 16 

B Vi prøver igen. I varmer op ved at løbe 17 

rundt. Når jeg fløjter, kommer I hen til 18 

mig. 19 

A Hvad sagde jeg? Og næste gang, skal 20 

vi hoppe hen til ham. 21 

B Fløjter.  Hvor er I dygtige. I kunne 22 

klare det på 30 sekunder. 23 

A Han glemte, at vi skulle hoppe. 24 

B Og så prøver vi igen. Hop væk fra mig 25 

på skiftevis højre og venstre ben. 26 

A Jeg tror vores træner har læst en 27 

klog bog i ferien. Han har udviklet sig. 28 
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1. en knage 2.  en bænk  3.  en vask  4.  et brusebad 5.  et toilet

 6. en bruser  7. en dør  8.  en vandhane  9. et vindue 

ADJEKTIVER 

 

en lang bænk 

et langt vindue 

 

den lange bænk 

det lange vindue 

 

lange bænke 

lange vinduer 

 

de lange bænke 

de lange vinduer 

Lektion 6 

1. Læs lektionstekst 6 

2. Omklædningsrummet 

Her er en skitse af et omklædningsrum. Skriv de rigtige tal på tingene. Hier ist eine Skizze einer 

Umkleide. Schreibe die richtigen Zahlen an die Gegenstände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Læs teksten sammen. Lest den Text gemeinsam. 

En kort beskrivelse af omklædningsrummet 

Når man kommer ind ad døren i omklædningsrummet, står der to 

korte bænke på højre side. Til venstre for døren er der kun en lang 

bænk. Over bænkene hænger der mange knager på en knagerække, 

hvor spillerne kan hænge deres jakker op. I midten af rummet er der 

to lange bænke. 

På højre side er der en vask med en gammel vandhane. På den anden 

side af rummet er der et stort brusebad med fire brusere. Over de 

lange brusere er der et rundt vindue. I hjørnet på venstre side er der et toilet. 
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På venstre/højre side står der... 

I midten står der... 

I venstre/højre hjørne er der... 

Når du kommer ind ad døren ser du... 

b) Lav en skitse af et omklædningsrum i boks A. Erstelle eine Skizze einer Umkleide in Box A. 

 

c) A-B. Beskriv jeres omklædningsrum på skift. Lyt til din makkers beskrivelse og tegn hans/hendes 

omklædningsrum i boks B. Ordene i den blå boks kan hjælpe dig. Beschreibt eure Umkleide 

abwechselnd. Höre der Beschreibung deines Partners zu und zeichne seine/ihre Umkleide in Box B. 

 

 

 

 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan bruge disse adjektiver: 

lang, rund, smal, hvid, stor, 

lille, gammel, ny, tung... 
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lige ud  forbi  til venstre til højre 

 ned ad  ad  over  hen til 

på højre/venstre hånd 

3. Vejbeskrivelse 

a) A-B. Se på kortet. Beskriv vejen fra DGF-pladsen til idrætshallen. Ordene i den blå boks kan hjælpe 

dig. Går I samme vej? Sehe dir die Karte an. Beschreibe deinem Partner den Weg vom DGF-Platz zu 

der Idrætshalle. Die Wörter in der blauen Box können dir helfen. Geht ihr den gleichen Weg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLENSBORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Beskriv vejen fra idrætshallen eller DGF-pladsen til en gade eller et sted, som du selv vælger. 

Holdet skal gætte, hvor du går hen. Beischreibe den Weg von der Idrætshalle oder dem DGF-Platz zu 

einer Straße oder einen Ort, den du selbst wählst. Der Kurs muss erraten, wo du hingehst.  

Idrætshallen 

DGF-pladsen 

Du skal gå ned ad den 

tredje gade til højre. 

Gå forbi 

supermarkedet. 

På venstre hånd 

ligger sygehuset. 

super-

marked 

hospital 

Dansk 

børnehave 

Dansk 

Sundheds-

tjeneste 

hospital 

Dansk 

Alderdoms-

hjem 

Duborg 

skolen 
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4. Bevægelser 

a) Hvad gør man i de forskellige sportsgrene? Lav streger. En sportsgren kan have flere streger. Was 

macht man in den verschiedenen Sportarten? Mach Striche. Eine Sportart kann mehrere Striche 

haben. 

 
håndbold: 

 

 

 

 
badminton: 

 

 

 
 

 
ballet: 

 

 

 

 

 

 

 
fodbold: 

 

 

 
svømning: 

 

 

 

 danser 

 

 

 løber 

 

 

 kaster 

 

 

 svømmer 

 

 

 slår 

 

 

 hopper 

 

 

 sparker 

 

b) Skriv verber op, hvordan man kan bevæge sig. Hvad gør du, når du dyrker sport? Du kan også finde 

ord i lektionsteksten. Schreibe Verben auf, wie man sich bewegen kann. Was tust du, wenn du Sport 

treibst? Du kannst auch Wörter im Lektionstext finden. 

 

 

 

 

bevægelser 
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hurtig  langsom 

god  dårlig 

super  perfekt 

sjov  underlig 

c) Udfyld skemaet. Indsæt også andre bevægelsesverber. Skriv i en parantes, om verbet er af klasse 

et (1), klasse to (2) eller er uregelmæssigt (u). Brug en ordbog. Fülle die Tabelle aus. Setze auch 

andere Bewegungsverben ein. Schreibe in Klammern, ob das Verb Klasse (1), Klasse (2)oder 

unregelmäßig (u) ist. 

tysk: infinitiv: præsens: præteritum: 

sein at være (u) er  

 at have (u)  havde 

tanzen at danse (1)   

 at løbe (u)   

 at glemme (2)   

 at gå (u)   

   svømmede 

 at kaste (1)   

 at slå (u)   

   lå 

 at bruse (1) eller (2)   

 at læse (2)   

   cyklede 

 at komme (u)   

    

    

    

    

    
 

d) A-B. Lav sætninger i præteritum. Hvad lavede du sidste træning/i går? Erstelle Sätze im Präteritum 

(Vergangenheit). Was hast du am letzten Training/gestern gemacht? 

i går  

i forgårs 

i mandags 

sidste mandag/uge/år 

Jeg cyklede til træning 

 

Jeg glemte min bold 

for to dage/uger/år siden 

 

e) A-B. Lav sætninger, der passer til jer. Brug bevægelsesverber og ordene i boksen. Erstelle Sätze, die 

zu euch passen. Verwende Bewegungsverben und die 

Wörter aus der blauen Box. 

 

 

Thomas cyklede 

længe i går. 

Jeg sprinter 

hurtigt. Jeg danser 

underligt. 
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Opgaver – lektion 6 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Martins jakke hænger på knagerækken til venstre for døren.  □ □ 

b) Holdet varmer op ved at løbe rundt.      □ □ 

c) Når Martin fløjter, skal spillerne løbe væk fra ham.   □ □ 

d) Spillerne skal også kaste med en bold.    □ □ 

e) Spillerne skal hoppe på skiftevis højre og venstre ben.   □ □ 

 

2. Setze die richtige Form der Adjektive ein. 

a) klog: Træneren har læst en ____________ bog i ferien. b) god: I år er der et ____________ 

badmintonhold. c) dum: Den ____________ træner skælder altid ud. d) lang: Du har et par 

____________ bukser på i dag. e) dårlig: Vi spillede en ____________ kamp sidste weekend. f) 

langsom:  Træneren skælder ud på de ____________ spillere. g) hurtig: Det var et ____________ løb. 

h) rund: Der er et ____________ vindue i omklædningsrummet. i) sød: Der står ____________ piger. 

 

3.  Sind die Sätze mit oder ohne der? 

a) En benbeskytter / ligger / på bænken. 

__________________________________________________________________________________ 

b) Jakken / hænger / på knagen. 

 __________________________________________________________________________________ 

c) Fire bænke / står / i omklædningsrummet. 

__________________________________________________________________________________ 

d) I tasken / ligger / to par kondisko. 

__________________________________________________________________________________ 

e) Boldene / er / i nettet. 

__________________________________________________________________________________ 
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4. Fülle die Tabelle aus und Schreibe den Text in Präteritum (Vergangenheit).  

tysk: infinitiv: præteritum: 

 begynde (2)  

 børste (1)  

 cykle (1)  

 gå (u)  

 gøre (u)  

 have (u)  

 kunne (u)  

 pakke (1)  

 ringe (1)  

 se (u)  

 skulle (u)  

 spise (2)  

 stå (u)  

 tage (u)  

 vaske (1)  

 være (u)  

 vågne (1)  

Det _______________ (være) tidlig morgen. Martin _______________ (vågne) op kl. 5:55. Kl. 6 seks 

_______________ (ringer) hans vækkeur, men han _______________ (stå) først op kl. 6:15. Han 

_______________ (være) sent på den. Kl. 6:20 _______________ (vaske) han sig og 

_______________ (børste) sine tænder. Kl. 6:50 _______________ (spise) Martin morgenmad, og kl. 

7:10 _______________ (gå) han ud af huset. 

Martin _______________ (tage) bussen til arbejde kl. 7:30. Han _______________ (være) på arbejde 

kl. 7:45. Han _______________ (skulle) starte kl. 8:00. Kl. 14:00 _______________ (kunne) han holde 

en lille frokostpause. Martin _______________ (have) fri fra arbejde kl. 16. Han _______________ 

(tage) bussen hjem kl. 16:15. 

Kl. 17:07 _______________ (spise) Martin aftensmad sammen med sin familie. Derefter 

_______________ (se) han fjernsyn indtil kl. 17:40. Så _______________ (gøre) Martin sig klar til 

træning. Han _______________ (pakke) sin sportstaske, og kl. 18:03 _______________ (cykle) han til 

træning. Træningen _______________ (begynde) kl. 18:30.  
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Lektion 7 

A: Stefan, B: Martin 

 

Ordliste: 
styrketræning, -en, -er Krafttraining 

muskel, -en, muskler Muskel 

kæreste, -n, -r Freund, Freundin 

også auch 

lade (u) lassen 

fod, -en, fødder Fuß 

skifte over (1) überwechseln 

plads, -en, -er Platz 

nok genug 

midterlinje, -n, -r Mittellinie 

løfte (1) heben 

arm, -en, -e Arm 

op auf, herauf, hoch 

afstand, -en, -e Abstand 

ved siden af neben 

hinanden einander 

eller oder 

række, -n, -r Reihe 

tage sig sammen (u) sich zusammen nehmen 

tænke sig om (2) nachdenken 

helst am liebsten, lieber, am ehesten, eher 

bag hinter 

sætte (u) setzen 

ned runter  

på auf  

knæ, -et, - Knie 

sidde (u) sitzen 

sidde ned (u) sitzen 

måtte (u) Präs.: må dürfen 

bevæge (1) bewegen 

ud raus 

ind rein 

vandret waagerecht  

stilling, -en, -er Position, Stellung 

bold, -en, -e Ball 

mellem zwischen

L7: Styrketræning  
B Fløjt, Fløjt. Nu skal I have 1 

styrketræning. I skal have musklerne til 2 

at syre til. 3 

A Det vil min kæreste også altid. 4 

B Så, så Stefan. Lad os så komme i gang. 5 

I skal stå på et ben og hoppe 35 gange. 6 

A Skal vi begynde på højre eller venstre 7 

fod? 8 

B I skal begynde med at hoppe på 9 

venstre fod. Efter 35 gange skifter I 10 

over til at hoppe på højre fod.  11 

A Vi har ikke plads nok.  12 

B Vi går alle op til midterlinjen og løfter 13 

armene op til afstand.  14 

A Skal vi stå ved siden af hinanden, eller 15 

skal vi stå på en lang række? 16 

B Så, Stefan. Først vil jeg sige til dig og 17 

jer alle, man skal tage sig sammen, når 18 

man er til træning og tænke sig om. 19 

A Ja, ja, men så vil jeg helst stå bag 20 

Thomas, for så kan du ikke se mig. 21 

B Thomas, kan du sætte dig ned på knæ. 22 

Hæ, hæ, når Thomas sidder ned, kan jeg 23 

se dig, for du skal stå op. Hop nu! 24 

A Må vi bevæge armene ud og ind til 25 

vandret stilling? 26 

B Nej, for I skal først hoppe tyve gange 27 

med en bold mellem knæene. 28 
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Lektion 7 

1. Læs lektionstekst 7 

2. Hvor er hvad? 

a) Hvor er bolden? Wo ist der Ball? 

  

 

 

på 

 

 

 

 

 

under 

 

 

 

 

foran 

 

 

 

 

bag 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

mellem 

 

 

 

 

ved siden af 

 

 

b) Hvor er Mette? Wo ist Mette? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hos 

Bolden ligger på 

bænken. 
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3. Bede om hjælp 

På dansk kan man bede om hjælp på forskellige måder. I taleboblerne er der eksempler på, hvordan 

man kan spørge om hjælp, og hvordan man kan svare. 

a) Snak om eksemplerne på holdet. Kender du andre måder at spørge/svare på? Sprecht über die 

Beispiele im Kurs. Kennst du andere Beispiele für Fragen/Antworten? 

Spørgsmål: 

 

 

 

 

 

Svar: 

 

 

 

 

b) A-B. Skriv en lille dialog. En person kan ikke finde en bestemt ting. Han/hun beder om hjælp. Spil 

dialogen på holdet. Schreibt einen kleinen Dialog. Eine Person kann eine bestimmte Sache nicht 

finden. Er/Sie bittet um Hilfe. Führt den Dialog im Kurs auf. 

Udfyld skemaet først: Füllt zunächst die Tabelle aus: 

Person A:  

Person B:  

Sted: omklædningsrum 

Hvad kan A ikke finde?:  

Vil B hjælpe?:  

Du kan måske bruge denne ledetråd: 

1. Hils på hinanden. 

2. Spørg hinanden hvordan I har det. 

3. Spørg om hjælp. 

4. Hvad sker der så? Hvor leder I henne?  

4. Det ville være 

rart/sødt/fint af dig, 

hvis du ville hjælpe mig. 

2. Vil du ikke være så 

venlig at hjælpe mig?  

3. Kan du ikke 

lige hjælpe mig? 
1.Undskyld, må jeg 

spørge dig om noget? Jeg 

har brug for lidt hjælp. 

1. Ja, selvfølgelig/ 

meget gerne. 

2. Nej, det har 

jeg desværre 

ikke lige tid til. 

HUSK!!! 

Du kannst hjælpe mig auch 

erweitern mit med at: 

...med at finde min taske. 

...med at rydde op.  

Ordene på 

side 1 kan 

måske hjælpe 

jer. 
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4. Hvor bevæger Thomas armene hen? 

Armene er oppe.  Thomas bevæger armene op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armene er nede.  Thomas bevæger armene _____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armene er _____. Thomas bevæger armene ind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armene er ude.  Thomas bevæger armene _____. 
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Løb ti runder! 

Lav tyve armbøjninger! 

Hop femten gange! 

 

HUSK!!! 

infinitiv: imperativ: 

(at) løbe løb! 

(at) svømme svøm! 

5. Opvarming 

a) Lav meningsfulde stikord til en opvarming. Ikke alle spalter kan altid bruges. Erstelle sinnvolle 

Stichwörter für ein Aufwärmungsübung. Nicht alle Spalten können immer verwendet werden. 

bevægelse med hvad hvordan hvor mange hvad hvor 

svinge 

 

løbe 

 

kaste 

 

svømme 

 

hoppe 

 

slå til bolden 

 

lave 

 

drible 

med benene 

 

med armene 

 

med bolden 

 

med ketsjeren 

op og ned  

 

frem og 

tilbage 

 

fra side til side 

 

to 

 

syv 

 

femten 

 

tyve 

 

... 

runder 

 

baner 

 

gange 

 

armbøjninger 

 

kolbøtter 

 

knæbøjninger 

 

mavebøjninger 

i hallen 

 

på pladsen 

 

i bassinet 

 

på måtten 

 

i salen 

 

på banen 

 

svinge 

 

med armene 

 

op og ned 

 

femten 

 

gange 

 

 

lave   syv mavebøjninger  på måtten 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Du er træner på et hold og skal lave opvarming. Du er en streng træner og kommanderer! Du bist 

Mannschaftstrainer und sollst Aufwärmungstraining machen. Du bist ein strenger Trainer und 

kommandierst! 
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sidelinje mållinje midterlinje målfelt  mål  straffesparksfelt

 målcirkel frikastlinje straffekastlinje 

en linje  eine Linie 

en cirkel ein Zirkel/Kreis 

en prik  ein Punkt 

et straffespark  Elfmeter, Strafstoß 

et frikast Freiwurf 

et straffekast Siebenmeter, Strafwurf 

6. På banen 

a) Skriv ordene de rigtige steder på billederne. Beskrivelsen kan hjælpe dig. Schreibe die Wörter an 

die richtigen Stellen auf den Bildern. Die Beschreibung kann dir helfen. 

Beskrivelse af en fodboldbane: 

En bane har fire grænselinjer. De to lange 

grænselinjer kaldes sidelinjer og de to korte 

grænselinjer kaldes mållinjer. På hver mållinje står 

der et mål i midten.  

En fodboldbane har et målfelt omkring målet og et straffesparksfelt omkring målfeltet. En 

håndboldbane har en målcirkel omkring målet og en 

frikastlinje omkring målcirkelen. Mellem målcirkel og 

frikastlinje er der en straffekastlinje. 

Begge baner har også en midterlinje. Midterlinjen deler 

banen op i to halvdele. I midten af midterlinjen er der en prik. Prikken markerer banens centrum.  
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7. Snakke om kampresultater 

På billedet til højre kan du se en 

fodboldtabel.  

a) Snak om billedet på holdet. 

Sprecht über das Bild im Kurs. 

Hvor stammer billedet fra?  

Hvilken sæson er det?  

Hvilken liga er det?  

Kender I holdene? 

Har du et yndlingshold?  

Hvilken uge stammer resultaterne 

fra?  

... 

 

b) A-B. Snak om kampresultaterne. 

Sprecht über die Spielergebnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gå på Flensborg Avis’ hjemmeside (www.fla.de). Find aktuelle fodbold- eller håndboldtabeller. 

Vælg en liga, som du interesserer dig for. Geh auf die Homepage von Flensborg Avis. Finde aktuelle 

Fußball- oder Handballergebnisse. Wähle eine Liga, für die du dich interessierst. 

d) A-B. Fortæl din makker om fem resultater og fortæl ham/hende, hvornår de næste kampe finder 

sted. Erzähle deinem Partner über fünf Ergebnisse und erzähle ihm/ihr, wann die nächsten Spiele 

stattfinden. 

vandt 
2 - 0 

med to mål (f.eks. 4:2) 

Hold x: 

Schalke 04 

Werder Bremen 

... 
tabte 

0 - 2 

med tre mål (f.eks. 1:4) 

Schalke vandt to - nul mod 

Frankfurt fredag den 02.10.2009. 

Fredag den 02.10.2009 

vandt Schalke to - nul 

mod Frankfurt. 

HUSK!!! 

infinitiv: præteritum: 

(at) vinde (u) vandt 

(at) tabe (2) tabte 
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Opgaver – lektion 7 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Spillerne skal have styrketræning.     □ □ 

b) Spillerne skal starte med at hoppe på højre fod.    □ □ 

c) Spillerne løfter armene op.      □ □ 

d) Stefan vil stå foran Thomas, så alle kan se ham.   □ □ 

e) Spillerne skal hoppe tyve gange med en bold mellem fødderne. □ □ 

 

2. Wähle die lange oder die kurze Form der Adverbien. 

a) Thomas går hen/henne til Martin. 

b) Stefan løber op/oppe ad trappen og henter nøglen. Den ligger ned/nede i sportstasken. 

c) Spillerne står ud/ude på banen og hopper over/ovre bænkene. 

d) Svømmerne hopper ud/ude i vandet og svømmer frem/fremme og tilbage. 

e) Mette vil sove, når hun kommer hjem/hjemme. 

f) Jeg har glemt mine bukser hjem/hjemme. 

g) Gå ud/ude! 

 

3. Gebe Kommandos. 

a) at løbe: Løb fem runder frem og tilbage!_______________________________________________ 

b) at gå: ___________________________________________________________________________ 

c) at hoppe: ________________________________________________________________________ 

d) at svømme: ______________________________________________________________________ 

e) at spring: ________________________________________________________________________ 

f) at slå til en bold: ___________________________________________________________________ 

g) at danse: ________________________________________________________________________ 
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4. Setze den kursiven Satzteil an den Anfang des Satzes. 

a) Jeg skal til træning kl. 18:30. 

Kl. 18:30 skal jeg til træning.___________________________________________________________ 

b) Holdet har en kamp på lørdag. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Min drikkeflaske står på bænken. 

__________________________________________________________________________________ 

d) Mette kommer hjem i morgen tidlig. 

__________________________________________________________________________________ 

e) På onsdag kommer Stefan ikke til træning. 

__________________________________________________________________________________ 

f) Kl. 12 kommer han hjem. 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Übersetze die Sätze. 

a) Wir hatten vorgestern Training. 

__________________________________________________________________________________ 

b) Letzen Donnerstag lief ich 25 Runden. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Ich war Trainer letzes Jahr. 

__________________________________________________________________________________ 

d) Ich wollte gestern schwimmen. 

__________________________________________________________________________________ 

e) Er kam vor zehn Minuten. 

__________________________________________________________________________________ 

f) Das Training begann vor einer Stunde. 

__________________________________________________________________________________ 
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Lektion 8 

A: Stefan, B: Martin 

 

Ordliste: 
afslapning, -en, -er Entspannung 

puls, -en, -e Puls 

hjerne, -n, -r Gehirn 

slappe af (1) entspannen 

arbejde (1) arbeiten 

sukke (1) seufzen 

lægge (u) legen 

ryg, -gen, -ge Rücken 

måde, -n, -r Weise 

spørgsmål, -et, - Frage 

høflig höflich 

nu jetzt 

ligge (u) liegen 

høne, -n, -r Huhn  

æg, -get, - Ei 

fin fein, gut, schön 

høre efter (2) zuhören 

ord, -et, - Wort 

tie stille (1) leise/ruhig sein 

mund, -en, -e Mund 

åben offen 

trække vejret (u) atmen, Atem holen 

gennem durch 

næse, -n, -r Nase 

stoppet næse verstopfte Nase 

tænke (2) denken 

krop, -pen, -pe Körper 

rolig ruhig 

flue, -n, -r Fliege 

holde kæft die Klappe halten 

falde til ro zur Ruhe kommen 

lille klein 

historie, -n, -r Geschichte

L8a:  Afslapning 

B Nå, så fik I nok pulsen op drenge. Nu 1 

skal hjernen og kroppen slappe af. 2 

A Det kan min hjerne ikke. Den arbejder 3 

altid. 4 

B Suk. Kan I lægge jer ned på ryggen? 5 

A Ja. 6 

B Når man siger det på den måde, er det 7 

ikke et spørgsmål. Det er en høflig måde 8 

at sige: I skal lægge jer ned nu! 9 

A Ligger jeg nu her, eller lægger jeg 10 

her? 11 

B Du ligger. Lægger, det gør hønen, når 12 

den lægger et æg. 13 

A Godt. Jeg ligger i vandret stilling nu. 14 

B Fint. Nu skal I lukke øjnene og høre 15 

efter. Med andre ord: I skal tie stille. 16 

A Skal min mund være åben eller skal 17 

den være lukket? 18 

B Din mund skal være lukket, og du skal 19 

trække vejret gennem næsen. 20 

A Min næse er stoppet. 21 

B Slap af. Tænk på jeres krop. Træk 22 

vejret roligt. Hver muskel skal slappe af. 23 

A Øv, nu kommer der en flue. 24 

B Hold nu kæft, Stefan! Når I er faldet 25 

til ro, fortæller jeg jer en lille historie...  26 
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Lektion 8 

Martin fortæller en lille historie 

 

Ordliste: 
kropsdel, -en, -e Körperteil 

nævne (2) erwähnen 

forestille sig (1) vorstellen 

lille bitte winzig klein 

rumskib, -et, -e Raumschiff 

flyve (u) fliegen 

uden ohne  

mærke (1) merken, fühlen 

storetå, -en, -tæer großer Zeh 

vrist, -en, -e Fußrücken 

videre weiter 

skinneben, -et, - Schienbein 

passere (1) passieren, vorbeigehen 

fortsætte (u) fortsetzen  

lår, -et, - Oberschenkel  

retning, -en, -er Richtung 

komme forbi (u) vorbeikommen 

ende, -n, -r Hintern 

røv, -en, -e Arsch 

mave, -n, -r Bauch 

brystkasse, -n, -r Brustkorb 

skulder, -en, skuldre Schulter 

ikke finde vej (u) verirren  

tommeltot, -ten, -ter Daumen 

pegefinger, -en, -fingre Zeigefinger 

langefinger, -en, -fingre Mittelfinger 

ringfinger, -en, -fingre Ringfinger 

lillefinger, -en, -fingre kleiner Finger 

opdage (1) bemerken, entdecken 

blind vej Sackgasse 

hals, -en, -e Hals 

stemmebånd, -et, - Stimmband 

hovedpulsåre, -n, -r Hauptschlagader 

højtryk, -ket, - Hochdruck

L8b: Kroppen 

Hver kropsdel, jeg nævner, skal I tænke 1 

på. I skal forestille jer, hvor den sidder. 2 

A Der kommer et lille bitte rumskib 3 

flyvende. Det er så lille, at det kan flyve 4 

ind i jeres krop, uden at I mærker det. 5 

Det flyver ind i din venstre storetå. Nu 6 

bevæger det sig op gennem vristen, 7 

videre op langs skinnebenet, inden det 8 

passerer knæet for at fortsætte op 9 

gennem låret.  10 

Her skifter det retning, for at komme 11 

forbi enden (røven) op til maven og 12 

brystkassen.  13 

Da det når til skuldrene, kan det ikke 14 

finde vej. Det tager først en tur ned 15 

gennem overarmen, rundt om albuen, 16 

videre ned ad underarmen, ud gennem 17 

håndleddet for endelig at tage en tur 18 

helt ud i tommeltotten, pegefingeren, 19 

langefingeren, ringfingeren for i 20 

lillefingeren at opdage, at det var en 21 

blind vej, det havde taget. 22 

Rumskibet tager op til halsen igen og 23 

tager nu turen op forbi stemmebåndet 24 

gennem hovedpulsåren og op til hjernen. 25 

 Her vil rumskibet opdage, at min hjerne 26 

arbejder på højtryk. 27 
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1. en fod  2. et ben  3. en ryg  4.  en arm 

 5. en næse  6. et øre  7. en hals   8. en tå 

9. et bryst  10. en mave  11. et knæ  12. et hoved 

 13. en hånd  14. en albue  15. et skinneben 16. et øje 

17. en skulder  18. et lår  19. en finger  20. en mund  

Lektion 8 

1. Læs lektionstekst 8a og 8b 

2. Kroppen  

a) Skriv de rigtige tal på kropsdelene. Schreibe die richtigen Zahlen an die Körperteile. 

 

 

 

 

 

 

b) Lyt til lektionstekst 8b en gang til. Peg på de kropsdele, som du hører. Höre Lektionstext 8b 

nochmals. Zeige auf die Körperteile, die du hörst. 
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et brækket ben  

        en hævet fod 

           forstuvet tå 

3. Skader  

a) Har du haft en sportsskade? Hvilke skader kender du? Hast du eine Sportverletzung gehabt? 

Welche Verletzungen kennst du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A-B. Skriv en lille dialog. En person får en sportsskade og skal på hospitalet. Den blå boks og 

taleboblen kan hjælpe jer. Schreibt einen kleinen Dialog. Eine Person wird beim Sport verletzt und 

muss ins Krankenhaus. Die blaue Box und die Sprechblase können euch helfen. 

dansk: tysk:  eksempel: 

(at) falde 

(at) falde ned 

(at) falde over 

(hin-)fallen 

runterfallen 

über etwas fallen 

Han faldt på måtten. 

Han faldt ned ad trappen. 

Han faldt over keglen. 

(at) slå sig sich wehtun   Han slog sig hårdt på stenen. 

(at) styrte (ned) stürzen Han styrtede ned ad trappen. 

(at) vride om umknicken  Han vred sin fod om. 

(at) vælte umfallen Han væltede med cyklen. 

 

 

 

 

 

 

 

skader 

Av! Det gør ondt! 

Jeg har ondt i mit ben. 

Det bløder. 

Jeg har brug for hjælp. 
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4. Sygdomme 

har ondt i armen/ryggen/foden/tåen 

hovedpine 

mavepine 

tandpine 

feber  

influenza 

kyssesyge 

det dårligt 

Person x: 

Jeg  

Han 

Hun 

Martin 

... 

er forkølet 

syg 

a) A-B. Spørg på skift, hvad personerne på billederne fejler. Fragt einander abwechselnd, was den 

Personen auf den Bildern fehlt. 

 

 
 

  

 

b) Du er syg. Du vil orientere din træner om, at du ikke kan komme til træning i denne uge. Du bist 

krank. Du willst deinen Trainer darüber in Kenntnis setzen, dass du diese Woche nicht zum Training 

kommen kannst. 

A-B. Fordel rollerne: én er spiller, én er træner. Vælg om I vil 1) ringe til træneren, 2) skrive en e-mail 

eller 3) skrive en sms. Verteilt die Rollen: einer ist Spieler, einer Trainer. Entscheidet ob ihr 1) den 

Trainer anruft, 2) eine E-Mail schreibt oder 3) eine SMS schreibt. 

Begrund, hvorfor du ikke kan komme til træning. Pas på ordstillingen! Begründe, warum du nicht 

kommen kannst. Achte auf den Satzbau! 

  

1) Telefonsamtale: 

Ring til din træner. 

2) E-mail: 

Skriv en e-mail til din træner. 

Træneren svarer på din e-mail. 

3) Sms: 

Skriv en sms til din træner. 

Træneren svarer. 

Skriv frem og tilbage tre gange. 

Jeg kan ikke 

komme til træning, 

.... 
...fordi jeg ikke 

har det godt. 

...fordi jeg er syg.  
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sjældent ofte/tit aldrig  altid 

5. Hvor sporty er du? 

a) Find en passende rækkefølge. Finde eine passende Reihenfolge. 

 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 4.________________ 

b) A-B. Hvor tit gør du hvad? Spørg på skift. Sæt kryds, hvad der passer til dig. Pas på ordstillingen. Se 

eksemplet i taleboblerne. Wie oft tust du was? Fragt einander abwechselnd. Kreuze an, was auf dich 

zutrifft. Achte auf den Satzbau. Schau dir das Beispiel in den Sprechblasen an. 

 

 

 

 

Hvor tit gør du det? altid ofte sjældent aldrig 

1. løber du     

2. cykler du, når du kan tage bilen i stedet for     

3. går du tur     

4. cykler du i skole/på arbejde     

5. tager du trapperne i stedet for elevatoren     

6. går du til træning     

7. sveder du, når du gør rent     

8. går du en omvej     

9. samler du ting op, der er faldet ned     

10. laver du mavebøjninger     

 

c) Scoring: altid tæller 3 point, ofte tæller 2 point, sjældent tæller 1 point, aldrig tæller 0 point. 

Tæl dine point sammen. Hvor mange point har du? _____ 

Over 25 point: Fantastisk! Men har du været helt ærlig? 

19-24 point: Meget godt!  7-12  point: Tag dig sammen! 

13-18 point: Helt okay!  0-6 point: Pinligt! 

Hvor tit løber 

du?  

Jeg løber 

altid/ofte/... . 
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Opgaver – lektion 8 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Spillerne skal lægge sig ned på maven.    □ □ 

b) Stefan ligger i lodret stilling.      □ □ 

c) Spillerne skal lukke øjnene og høre efter.    □ □ 

d) Spillerne skal trække vejret hurtigt.     □ □ 

e) Martin vil fortælle en lille historie.     □ □ 

 

2. Vervollständige die Sätze. 

Jeg kan ikke komme til træning, ... 

a) ... weil  ich nach Hause muss. 

__________________________________________________________________________________ 

b) ... weil es mir nicht gut geht. 

__________________________________________________________________________________ 

c) ... weil meine Mutter (min mor) Geburtstag hat. 

__________________________________________________________________________________ 

d) ... weil ich krank bin. 

__________________________________________________________________________________ 

e) ... weil ich auch Kopfschmerzen habe. 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Was ist das Gegenteil von ... ? 

a) god: ________________________________ 

b) langsom: ____________________________ 

c) dum: _______________________________ 

d) kedelig: _____________________________ 

e) kort: _______________________________ 

f) oppe: _______________________________ 

g) vandret: ____________________________ 

h) venstre: ____________________________ 
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4. lægger oder ligger? 

a) Thomas ____________ på måtten og laver mavebøjninger.  

b) Stefan ____________ sig på bænken, fordi han har det dårligt. 

c) Mette ____________ sit tøj i sin sportstaske. 

d) Tøjet ____________ i tasken. 

 

sætter oder sidder? 

e) Spillerne ____________ på bænken og hører efter, hvad træneren siger. 

f) Stefan er for sent på den. Han ____________ sig hurtigt. 

 

5. Übersetze und setze ein. Was ist das Lösungswort? 

   1.      

  2.       

  3.       

 4.        

  5.       

 6.        

7.          

8.         

  9.       

 

1. der Zeh, 2. die Arme, 3. Bänke, 4. (ein) Fenster, 5. (ein) Finger, 6. die Beine, 7. (ein) Kleiderhaken, 8. 

Köpfe, 9. (ein) Knie. 

Lösungswort: ____________________ 
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Lektion 9 

A: Stefan, B: Thomas 

 

Ordliste: 
kamp, -en, -e Kampf, Spiel 

gul gelb 

kort, -et, - Karte 

hvorfor warum  

endnu noch 

endnu ikke noch nicht 

snakke (1) reden, sprechen 

mens während  

instruks, -en, -er Anweisung 

lige så god eben so gut 

grøn grün 

græs, -set, - Gras 

spille (1) spielen 

blå blau 

himmel, -en, himle Himmel 

vand, -et, - Wasser 

og så videre und so weiter 

sådan so 

flerefarvet bunt, mehrfarbig 

gøre sig fortjent (u) Präs.: gør sich verdient 

machen 

rød rot 

vente (1) warten  

dårlig schlecht 

vejr, -et, - Wetter 

smule, en Brocken, Kleinigkeit 

dis, -en Dunst 

tåle (2) vertragen 

tøj, -et, - Kleidung, Klamotten 

hel ganz  

våd nass  

hår, -et, - Haar 

dryppe (1) tropfen 

næse, -n, -r Nase 

byge, -n, -r Schauer 

skinne (1) scheinen 

sol, -en, -e Sonne 

kold kalt 

fryse (u) frieren  

grad, -en, -er Grad 

hvis (Konj.) wenn, falls 

varm warm

L9: Træningskamp  

B Stefan, du får nu det gule kort. 1 

A Hvorfor det? Vi er jo ikke begyndt 2 

endnu. 3 

B Du får det for at snakke, mens 4 

træneren giver instrukser. 5 

A Hvorfor hedder det det gule kort? 6 

Det kunne lige så godt være grønt som 7 

græsset, vi spiller på. 8 

B Ja, eller det blå som himmelen og 9 

vandet og så videre. Det ved jeg ikke. 10 

Sådan er det bare. 11 

A Det kunne jo også være flerefarvet. 12 

B Så Stefan, nu har du gjort dig 13 

fortjent til det røde kort. 14 

A Når jeg nu skal ud i to minutter, må 15 

jeg så vente i omklædningsrummet, for 16 

det er sådan et dårligt vejr? 17 

B Den smule dis, kan du godt tåle.  18 

A Det er ikke dis. Se mit tøj er helt 19 

vådt, og mit hår drypper ned på min 20 

næse. 21 

B Det er kun en lille byge, om lidt 22 

skinner solen igen, og det er ikke koldt. 23 

A Jeg fryser. Det er minus 5 grader. 24 

B Der er plus 15 grader. Hvis du fryser, 25 

kan du løbe dig varm. 26 
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HUSK!!! 

blå kann kein –e angefügt werden. 

Den blå_ jakke... 

Jakkerne er blå. 

Lektion 9 

1. Læs lektionstekst 9 

2. Farver 

a) Farvelæg cirklerne. Male die Kreise farbig an. 

grøn 

 
 

gul 

 

brun 

 

blå 

 

rød 

 
 

lyserød 

 

sort 

 

hvid 

 

lilla 

 
 

orange 

 

grå 

 

lyseblå 

 

b) A-B. Beskriv jeres omklædningsrum, træningsplads (osv.). Lav sætninger til hver farve med 

adjektivet 1) foranstillet og 2) efterstillet. Beschreibt eure Umkleide, Trainingsplatz (usw.). Macht 

Sätze für jede Farbe mit dem Adjektiv 1) vorangestellt und 2) nachgestellt. 

 1) foranstillet 2) efterstillet 

unbestimmter 

Singular 

Træneren har en gul_ jakke. 

Et gult kort holder træneren i lommen. 

Wird meist nur in Definitionen 

verwendet! 

bestimmter 
Singular 

Den gule jakke hænger på knagen. 

Det gule kort er væk. 

Jakken er gul_. 

Kortet er gult. 

unbestimmter 

Plural 

Jeg kan lide gule jakker. 

Jeg har flere gule kort i min lomme. 

Jakker er gule. 

Kort er gule. 

bestimmter 
Plural 

De gule jakker er i omklædningsrummet. 

Hov, nu har jeg tre gule kort i min lomme. 

Jakkerne er gule. 

Kortene er gule. 

 

 

 

Der er to brune 

bænke. 

Mit håndklæde 

er rødt.   

Grasplænen er 

grøn med hvide 

striber på. 
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en sol   en sky  en torden  et regnvejr et snevejr et lyn at fryse 

 varm  et solskinsvejr at svede at blæse en vind   frisk 

en grad  mild  en byge  overskyet skyfri  en frost  

 en storm våd  kølig  at skinne   at regne 

3. Vejret 

Sådan kan vejret være. 

 

a) Lav en mind map om vejret. Skriv substantiver, verber og adjektiver op. Ordene i boksen kan 

måske hjælpe dig. Erstelle eine Mind Map über das Wetter. Schreibe Substantive, Verben und 

Adjektive auf. Die Wörter in der Box können dir vielleicht helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se ud ad vinduet. Snak om vejret på holdet. Schaut aus dem Fenster. Sprecht über das Wetter. 

 

 

 

 

 

 

Solen skinner. Det er 

solskinsvejr.  

Jeg sveder, fordi det er 

meget varmt.  

Jeg tror det er 25 

grader.   

vejret 
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c) Det er de fire årstider. Snak om vejret på holdet i de forskellige årstider. Das sind die vier 

Jahreszeiten. Sprecht über das Wetter in den verschiedenen Jahreszeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forår 

 

 

 

 

 

 

 

 

sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

efterår 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinter 

 

 

 

 

 

d) A-B. Se på vejrudsigten. Snak om vejret. Schaut euch die Wettervorhersage an. Sprecht über das 

Wetter. 

 by grader vejr 

Amsterdam 25 sol 

Barcelona 20 skyet 

Berlin 9 regn 

Bruxelles 13 skyet 

Dublin 11 skyfrit 

Helsinki -1 sne 

Kairo 28 sol 

København 10 regn 

Las Palmas 24 sol 

Lissabon 19 torden 

London 14 torden 

Madrid 15 sol og skyet 

Moskva 3 skyet 

Nice 19 sol og skyet 

Oslo 5 regn 

Paris 11 torden 

Rhodos 23 sol 

Rom 17 sol 

Stockholm 7 skyet 

Tunis 21 sol 

Warszawa 9 regn 

Wien 7 skyet 

Zürich 11 sol og skyet 

Om efteråret regner 

det meget.  

Ja, og det er meget 

koldt. Jeg fryser altid 

om efteråret.  

Hvordan er vejret i 

Oslo? 

Hvor varmt er det i Paris?  

eller 
 Hvor mange grader er 

det i Paris? 

Hvor skinner solen, 

og  hvor er det 

otteogtyve grader? 

Det er ... 
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På mandag bliver vejret 

dårligt. Det regner. 

e) Gå på internettet på www.fla.de og print vejrudsigten. Læs vejrudsigten sammen og snak om 

vejret. Geh ins Internet und druck die Wettervorhersage aus. Lest die Vorhersage zusammen  und 

sprecht über das Wetter. 

 

f) A-B.  Spørg hinanden, hvor I har træning, og hvad I har på, når vejret er... Fragt einander, wo ihr 

Training habt und was ihr an habt, wenn das Wetter ... ist.  

 skyet 

 

 

 

 

 

 

Det er skyet hele 

dagen. Solen 

kommer ikke frem. 

regn 

 

 

 

 

 

 

Det regner hele 

dagen, og der er 

storm. 

sol og skyet 

 

 

 

 

 

 

Solen skinner, og det 

er lidt skyet, men det 

er meget koldt. 

sne 

 

 

 

 

 
 

Der er meget sne, og 

det fryser. 

torden 

 

 

 

 

 

 

Det tordner, og det 

blæser. 

sol 

 

 

 

 
 

  

Solen skinner, men 

der er alligevel risiko 

for en lille regnbyge. 

Hvor har du 

træning, når 

det regner? 

Jeg har træning i 

hallen, når det regner, 

så jeg ikke bliver syg. 

Hvad har du 

på, når solen 

skinner? 

Jeg har en T-shirt 

og et par shorts på, 

så er det ikke så 

varmt. 

9°C 

-3°C 

12°C 

18°C 

23°C 

10°C 
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g) Du er træner på et fodboldhold. Du har set på vejrudsigten, og du ved ikke, om det begynder at 

regne til næste træning. Skriv en seddel til dit hold med alle vigtige informationer. Du bist Trainer 

einer Fußballmannschaft. Du hast dir den Wetterbericht angeschaut und weißt nicht, ob es zum 

nächsten Training regnen wird. Schreib einen  Zettel mit allen wichtigen Informationen. 

 

4. Om eller i 5 minutter? 

a) Læs taleboblerne. Hvad er forskellen mellem 1 og 2? Oversæt sætningerne. Les die Sprechblasen. 

Was ist der Unterschied zwischen 1 und 2? Übersetze die Sätze. 

 

 

 

 

Oversættelser: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

 

b) A-B. Spørg hinanden, hvad I laver om ... Noter din makkers svar. Fragt einander, was ihr macht in... 

Notiere die Antwort deines Partners. 

 

 

 

 

A. to timer:__________________________________________________________________  

B. en uge:___________________________________________________________________ 

C. tre kvarter:________________________________________________________________ 

D. fem minutter:______________________________________________________________ 

E. et år:_____________________________________________________________________ 

F. 24 timer: __________________________________________________________________ 

1. Jeg skal sidde 

på bænken om 

fem minutter. 

2. Jeg skal 

sidde på 

bænken i fem 

minutter. 

Hvad laver du om 

ti minutter? 

Jeg går hjem 

om ti minutter. 

Om ti minutter 

går jeg hjem. 
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Opgaver – lektion 9 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Stefan får det gule kort, fordi han snakker for meget.   □ □ 

b) Stefan skal ud om to minutter.     □ □ 

c) Vejret er ikke så dårligt.      □ □ 

d) Solen skinner igen om lidt.      □ □ 

e) Det er minus fem grader.      □ □ 

 

2. Setze die richtige Form des Adjektivs ein. 

a) Stefan får det ____________ (gul) kort, fordi han snakker, mens træneren giver instrukser. b) Så 

Stefan må sidde på den ____________ (lang) bænk i to minutter. c) Han roder i sin ____________ 

(stor) taske og finder en ____________ (rød) drikkeflaske og et håndklæde frem. d) Håndklædet er 

____________ (blå). e) Han drikker noget og tørrer næsen. Næsen er ____________ (våd). f) De 

andre spillere har også ____________ (våd) næser og ____________ (våd) tøj. g) Stefan fryser, han 

vil hjem, fordi det er ____________ (kold).  h) Hjemme venter hans ____________ (sød) mor på ham 

med mad. i) Maden er ____________ (varm) og ____________ (lækker).  

 

3. Mache ein √ an die Stelle im Satz, wo das satzmodifizierende Adverb platziert werden kann. 

a) ikke: Jeg kommer til træning i morgen. 

b) aldrig: Du har tid om onsdagen. 

c) sjældent: Om aftenen cykler hun hjem alene. 

d) også: Stefan får det røde kort. 

e) heller ikke: Mette har sin sportstaske med. 

f) ofte: Til træningskamp skændes spillerne. 

g) ikke: På torsdag vil træneren starte tidligere med træningen.  
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4. Setze die richtige Konjunktion ein. 

Konjunktionen: fordi, hvis, når, der/som 

a) Michael kommer ikke til træning i dag, __________ han har en brækket fod. 

b) Mette er den, __________ aldrig gider at spille fodbold. 

c) __________ det regner i næste uge, har vi træning i hallen. 

d) Jeg kan først klæde om, __________ træneren kommer og låser op for mig. 

e) Du får det røde kort, __________ du altid smider køllen, __________ du slår til bolden. 

f) Du skal ud i fem minutter, __________ du ikke kan opføre dig ordentligt! 

g) Det er Martin, __________ er træner her på holdet, og Stefan er hjælpetræner.  

 

5. Übersetze und setze ein. Was ist das Lösungswort? 

1.            

  2.          

 3.           

   4.          

 5.            

 6.           

 7.           

 

1. der Sommer, 2. kühl, 3. das Regenwetter, 4. der Wind, 5. Schneemann, 6. Wetter, 7. Frühling  

Lösungswort: ____________________ 
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Lektion 10 

A: Stefan, B: Martin 

(A): en person læser, (B): en anden person 

læser 

 

Ordliste: 
farvel auf Wiedersehen 

færdig fertig 

svede (2) schwitzen 

bruse (1) (2) duschen 

samle sammen (1) sammeln, einsammeln 

rekvisit, -ten, -ter Requisit, Sachen 

straf, -fen, -fe Strafe 

snakke i munden på nogen (1) jemanden 

unterbrechen 

seddel, sedlen, sedler Zettel 

mødes sich treffen 

hvem wer 

vaske (1) waschen 

kontingent, -et, -er Beitrag 

før bevor, vor 

efterårsferie, -n, -r Herbstferien 

fridag, -en, -e freier Tag 

aflyse (2) absagen, ausfallen lassen 

stille sig op i en rundkreds (1) sich in einen Kreis 

aufstellen 

os uns  

rundkreds, -en, -e Kreis 

pæn hübsch, anständig

L10: Farvel og tak 

B Fløjt fløjt. Nu er vi færdige for i dag. 1 

A Pyha, hvor jeg sveder.  2 

B Thomas, går du med spillerne op i 3 

omklædningsrummet og bruser? 4 

A Hvorfor går du ikke med? 5 

B Jeg bliver her sammen med dig. Vi skal 6 

samle rekvisitterne sammen. 7 

A Hvorfor er det altid mig? 8 

B Det er den straf man får, når man 9 

snakker i munden på sin træner. 10 

A Mig? Jeg har ikke sagt et ord.  11 

B Nu får I en seddel. Der står: 12 

• (A) Vi mødes hver tirsdag og torsdag 13 

• (B) Vi begynder kl. 18:30 og slutter kl. 14 

20:15 15 

• (A) Der er kamp om søndagen 16 

• (B) Der står, hvem der skal vaske tøjet 17 

• (A) Kontingentet er på 5 euro 18 

• (B) Sidste træning før efterårsferien 19 

• (A) Første træningsdag efter 20 

efterårsferien 21 

• (B) Den 03.11. er en fridag. Der er 22 

træningen aflyst. 23 

• (A) Mit og Martins telefonnummer. 24 

B Nu stiller vi os lige op i en rundkreds 25 

og siger pænt farvel til hinanden. 26 
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vigtige oplysninger  husk altid at tage jeres egne bolde med til træningen  

 ændringer i forhold til sidste sæson venlig hilsen  meld afbud, hvis I ikke kommer 

skolernes efterårsferie 2009: mandag d. 12.10. til fredag d. 23.10. 

Lektion 10 

1. Læs lektionstekst 10 

2. Hvad står der på sedlen? 

a) A-B.  I lektionsteksten får spillerne en seddel. Skriv sedlen. Brug informationerne, som står i 

lektionsteksten. Måske kan I også bruge ordene/informationerne i den blå boks. Opfind selv 

telefonnumre og datoer, hvor der ikke er oplysninger. Im Lektionstext bekommen die Spieler einen 

Zettel. Schreibt den Zettel. Verwendet die Informationen, die im Lektionstext stehen. Vielleicht helfen 

euch auch die Wörter/Informationen in der blauen Box. Erfinde selbst Telefonnummern und Daten, 

wo keine Angaben gegeben werden. 

 

DFC Dansk FodboldClub 1920 

 

Kære medlemmer, 

vi er begyndt på den nye sæson..._______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Martin og Thomas 

Martin tlf.:                                                                        Thomas tlf.: 
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3. Hvilke ord passer sammen? 

a) Find ud af, hvilke ord der passer sammen fra de to spalter. Lav streger og skriv ordene på linjerne 

til højre. Kontroller dine løsninger med en anden person på holdet. Finde heraus, welche Wörter aus 

den zwei Spalten zusammenpassen. Mach Striche und schreibe die Wörter auf den rechten Linien.  

A. komme for bænken ______________________________________ 

B. til venstre  op ______________________________________ 

C. byde vejret ______________________________________ 

D. stå tirsdag ______________________________________ 

E. sidde  søndagen ______________________________________ 

F. trække  ned ______________________________________ 

G. klæde  velkommen ______________________________________ 

H. på i gang komme i gang__________________________ 

I. kalde  på nogen ______________________________________ 

J. om  om ______________________________________ 

  

4. Hvad snakker du om? 

På næste side er der en spilleplade. Find sammen i grupper á 4 personer. Gruppen har brug for en 

terning og en brik til hver spiller. Auf der nächsten Seite ist ein Spielfeld. Bildet gruppen á 4 Personen. 

Die Gruppen benötigen einen Würfel und eine Spielfigur für jeden Spieler. 

Start på feltet ”Start”. Den spiller, der kommer først i mål, har vundet spillet. Beginnt auf dem Feld 

”Start”. Der Spieler, der zuerst das Ziel erreicht, hat das Spiel gewonnen. 

Kast med en terning og ryk det antal felter frem, som terningen viser. Svar på feltets 

spørgsmål/opgave. Bliv stående, når du svarer rigtigt, eller ryk to felter tilbage, når du svarer forkert. 

Würfle und rücke die Anzahl Felder vor, die der Würfel anzeigt. Antworte auf die Frage/Aufgabe des 

Feldes. Bleib stehen, wenn du richtig antwortest, oder rücke zwei Felder zurück, wenn du falsch 

antwortest.  

God fornøjelse! Viel Vergnügen! 

Husk at svare i hele 

sætninger!  

Og ikke snyde!  
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Opgaver – lektion 10 

 

1. Richtig oder falsch? Kreuze an.     rigtig forkert 

a) Thomas går med spillerne i redskabsrummet.   □ □ 

b) Stefan skal samle rekvisitter sammen med Martin.   □ □ 

c) Man må godt snakke i munden på træneren.    □ □ 

d) Der er altid træning tirsdag og torsdag morgen.   □ □ 

e) Der er også træning i efterårsferien.     □ □ 

 

2. Setze die folgenden Sätze in eine sinnvolle Reihenfolge, sodass sie einen Dialog ergeben. 

Nummeriere die Sätze. 

Nr. Sætning 

 Det går ikke så godt. 

 Hej Lene! 

 Nå, det skal du ikke være ked af. I er da stadig nummer to på listen. 

 Hov, min mobil ringer! Jeg smutter nu. Vi snakkes ved!  

 Hvordan går det med dig? 

 Hej hej! 

1 Dav Erik! 

5 Hvorfor det? 

 Ja, men alligevel er jeg da skuffet (= enttäuscht). 

 Hej hej! 

 Det er fordi, jeg tabte i håndbold i går. 

 

3. Wähle das richtige Pronomen: hans oder sin/sit/sine? 

a) Ved du om Morten har husket __________ kondisko? 

b) __________ bukser er helt våde af al den regn. 

c) Hvor har træneren gemt __________ gule kort? 

d) Er det __________ eller mit håndklæde, der ligger midt på banen? 

e) Kim har brækket __________ næse til kampen i søndags. 
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Grammatik – lektion 1 

1. Pronomen: Personalpronomen als Subjekt 

 

 

 

 

 

2. Verben: Die Verben im Präsens (regelmäßig) 

Der Präsens (Gegenwart) der Verben wird gebildet indem –(e)r am Verbstamm angehängt 

wird. Die Präsensformen bleiben in allen Personen gleich. 

 

 

 

 

 

3. Verben: Hilfsverben und Modalverben im Präsens  

Die Präsensformen von Hilfs- und Modalverben sind unregelmäßig und müssen gelernt 

werden! 

Hilfsverben: 

Infinitiv: Präsens: 

(at) være   sein er 

(at) have   haben har 

 

Modalverben: 

(at) skulle   

müssen 

skal 

(at) måtte   

dürfen 

må 

(at) kunne   

können 

kan 

(at) ville    

wollen 

vil 

 Singular: Plural:  

1. Pers. jeg  vi 

2. Pers. du I 

3. Pers. han, hun, den/det de  

Stamm/Infinitiv Präsens 

(at) hedde hedder  

(at) hente henter 

 

jeg 

hun 

Martin 

de 

… 

 

 

 

hedder 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Modalverben werden im 

Dänischen oftmals anders 

verwendet als im Deutschen. 

Z.B. kann ”skal“ ein Vorhaben 

ausdrücken: “Jeg skal til træning 

i dag.“ 
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4. Fragewörter 

Folgende Fragewörter kommen häufig vor. 

hvem: Frage nach einer Person – wer. 

 Hvem er det? 

 

hvad: Frage nach etwas – was. Auf Dänisch fragt man somit „was heißt du“! 

           Hvad hedder du? Hvad skal vi lave? Hvad betyder det? 

 

hvornår: Frage nach einem Zeitpunkt – wann. 

     Hvornår kommer du til træning? 

 

hvor: Frage nach einem Ort – wo.  

           Hvor bor du? 

 

5. Satzbau: Haupt- und Fragesätze 

Hauptsätze: 

Wenn das Subjekt auf der ersten Position steht, folgt das Verb.  Satzadverbien wie ikke, også 

und heller ikke stehen dann immer nach dem Verb an dritter Position. 

 __1       2          3       ..._____ 

 Jeg  hedder    Thomas. 

 Mette  er    sød. 

 Martin  spiller  ikke  tennis. 

 Han  spiller   heller ikke håndbold. 

 

Fragesätze: 

In Fragesätzen ist das Fragewort auf der ersten Position. Bei Ja/Nein-Fragen fängt man mit 

dem Verb an. 

 Hvad  hedder  I? 

 Hvem   er  du? 

 Cykler du til træning? 

100



SdU dansk Modul 1   Grammatik, lektion 1 

 

 

 

 

6. Aussprache: das weiche D 

Es gibt drei Möglichkeiten das dänische „d“ auszusprechen.  

1. [d]: hartes D. 

d wird am Anfang einer Silbe [d] ausgesprochen. 

Beispiel: Danmark, du, dag, hvordan 

 

2. [ð]: weiches D. 

d und dd werden nach einem Vokal [ð] ausgesprochen. 

Beispiel: hedder, glæder, hvad, byde 

 

3. [-]: stummes D. 

d wird nicht ausgesprochen nach l-, n-, r- und vor -s, -t. 

Beispiel: begynde, Tyskland, ind, lidt  
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Grammatik – lektion 2 

1. Substantive: unbestimmt und bestimmt (Singular) 

Im Dänischen haben die Substantive keinen bestimmten Artikel. In der unbestimmten Form 

werden allerdings die Zahlwörter en und et verwendet. 

Beispiel: unbestimmte Form 

en træning einTraining   et hold eine Mannschaft 

 

Die bestimmte Form des Substantivs wird gebildet, indem der Artikel an das Wortende 

angehängt wird.  

Endet ein Substantiv auf einem unbetonten –e, wird nur ein –n bzw. ein –t angehängt. 

Nach kurz gesprochenem Vokallaut wird der Konsonant verdoppelt. 

Beispiel: bestimmte Form 

en træning � træningen  das Training et hold � holdet die Mannschaft 

en taske � tasken die Tasche 

et spil � spillet das Spiel 

 

2. Pronomen: Reflexiv- und Objektform der Personalpronomen 

Die Personalpronomen... 

... als Subjekt 
... als Objekt und nach 

Präposition 
... reflexiv 

jeg mig mig 

du dig dig 

han/hun er/sie 

den/det es 

ham/hende 

den/det 

sig 

vi os os 

I jer jer 

de dem dem 

 

 

Hinweis: 

 -ig in mig, dig, 

sig wird [aj] 

ausgesprochen! 
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Die Objekt- und die Reflexivformen unterscheiden sich nur in der 3. Person, Singular. Die 

Reflexivformen sind rückbezüglich, d.h. sie beziehen sich auf das Subjekt. 

Wenn das Pronomen als Objekt fungiert oder nach einer Präposition erscheint, wird nie die 

Reflexivform verwendet. 

Beispiel: 

Jeg ønsker mig en fodbold. (reflexiv) 

 

Hun ønsker sig en fodbold. (reflexiv)  

 

Susanne giver ham en fodbold. (Objekt) 

Thomas giver bolden til hende. (nach Präposition) 
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Grammatik – lektion 3 

1. Substantive: unbestimmt und bestimmt (Plural) 

Im Dänischen gibt es drei Möglichkeiten den Plural zu bilden. In der unbestimmten Form 

wird entweder –er, -e oder nichts (-) angehängt. Die meisten Substantive bekommen die 

Endung –er. 

Beispiel: unbestimmte Form 

en måned ein Monat    �   måneder Monate 

en uge eine Woche   �  uger Wochen 

en dag ein Tag   �  dage Tage 

et år ein Jahr    �  år_ Jahre 

Die bestimmte Form der Substantive im Plural wird gebildet, indem dem unbestimmten 

Plural ein –ne angehängt wird. Hat der unbestimmte Plural jedoch keine Pluralendung (-), 

wird ein –ene angehängt. 

Beispiel: bestimmte Form 

håndklæder Handtücher  �   håndklæderne die Handtücher 

neglefile Nagelfeilen   �  neglefilene die Nagelfeilen 

sko Schuhe    �  skoene die Schuhe 

Über diese Formen hinaus gibt es eine kleine Anzahl an Wörter, die andere Pluralendungen 

haben wie z.B. T-shirt. 

en T-shirt  � T-shirts �  T-shirtene 

 

2. S-Genitiv 

Wenn man Besitzverhältnisse angeben möchte, verwendet man entweder Possessiv-

pronomen oder den S-Genitiv im Dänischen. Der S-Genitiv wird gebildet, indem ein –s an 

den Namen des Besitzers hinzugefügt wird. 

Beispiel:  

Das ist Mettes Tasche.  �   Det er Mettes taske. 

Das ist die Tasche von Martin.  �   Det er Martins taske. 
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3. Pronomen: Possessivpronomen I 

In der 1. und 2. Person (Singular) richten sich die Possessivpronomen nach dem „Geschlecht“ 

des Substantivs. 

en taske / den  �  min taske  din taske  

    mine tasker  dine tasker 

et håndklæde / det � mit håndklæde dit håndklæde 

    mine håndklæder dine håndklæder 

 Singular 

1. Pers. min/mit, mine 
2. Pers.  din/dit, dine 
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Grammatik – lektion 4 

1. Pronomen: Possessivpronomen II 

 Singular Plural 

1. Pers. min/mit,  

mine 

vores 

2. Pers.  din/dit,  

dine 

jeres 

3. Pers.  hans, hendes, dens/dets 

 

deres 

 

 

Es gibt feste Regeln dafür, wann man die Reflexivformen in der dritten Person verwendet. 

Wenn sich der Besitz auf das Subjekt bezieht, verwendet man die Reflexivform. 

Beispiel: 

(1) Martin tager sin bold.     (2) Martin tager hans bold. 

Beide Sätze sind korrekt, bedeuten jedoch etwas verschiedenes. In (1) bezieht sich sin auf 

das Subjekt, Martin, d.h. dass der Ball Martin gehört. In (2) drückt hans bold aus, dass der 

Ball einer anderen männlichen Person gehört. Wäre es eine weibliche Person, hätte es 

hendes bold heißen müssen.     

 

Refleksivpossessiv: 

sin/sit, sine 

Hinweis: 

Die Reflexivform kann nicht Teil des Subjekts sein. 

Beispiel:  

Hans bold (sein Ball) er stor og rund. 

106



SdU dansk Modul 1   Grammatik – lektion 5 

 

 

 

 

Grammatik – lektion 5 

1. Præpositionen: om eller på? (Zeit) 

Wenn man im Dänischen ausdrücken möchte, was man an einem bestimmten Tag machen 

möchte, kann man das auf zwei verschiedene Weisen tun, die je nach Verwendung einen 

Bedeutungsunterschied mit sich führen. 

Macht man etwas regelmäßig, wie z.B. zum Training oder zur Arbeit gehen, verwendet man 

die Präposition om und setzt den Wochentag in die bestimmte Singularform. 

Beispiel: 

Jeg går til træning om tirsdagen. (= Dienstags) 

Jeg skal altid arbejde om mandagen, onsdagen og fredagen.  

Bei einem einmaligen oder unregelmäßigen Vorhaben verwendet man die Präposition på 

und den Wochentag in unbestimmter Form. 

Beispiel: 

Jeg skal til tandlæge på torsdag. (= am Donnerstag) 

Jeg går til koncert med Mette på lørdag. 

 

2. Verben: Modalverben und Infinitiv 

Wenn auf einem Modalverb ein Verb folgt, steht dies im Infinitiv. Die meisten Infinitive 

werden gebildet, indem dem Stamm ein –e angehängt wird. 

Die Modalverben: 

Präsens: 

skal 

vil 

må 

kan 

Beispiel: 

Jeg skal lave en del skrivearbejde. 

Vi vil starte med træningen. 

Skal du også have mit mobilnummer? 

Jeg kan ikke finde min nøgle. 
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Grammatik – lektion 6 

1. Adjektive: Adjektivdeklination (vorangestellt)  

Die Adjektive können drei verschiedene Endungen angehängt bekommen: keine Endung (-),  

-t oder -e. 

Die Form des Adjektivs richtet sich nach dem zu beschreibenden Substantiv, die 

Bestimmtheit und der Zahl (Singular oder Plural). 

Beim unbestimmten Singular richtet sich das Adjektiv nach dem Geschlecht. Dem Adjektiv 

wird entweder keine Endung (-) oder ein -t angehängt. 

Beispiel: unbestimmter Singular 

en bænk   �  en lang_ bænk 

et vindue  �  et langt vindue 

 

Beim bestimmten Singular, wird das Anhängen von –en bzw. –et aufgelöst sobald ein 

vorangestelltes Adjektiv hinzustößt. Bei Bestimmtheit wird dem Adjektiv ein -e angehängt. 

Beispiel: bestimmter Singular 

bænken  �   den lange bænk   

vinduet  �  det lange vindue 

 

Beim unbestimmten und bestimmten Plural wird dem Adjektiv ein -e angehängt. Beim 

bestimmten Plural wird zusätzlich die Endung aufgelöst und der bestimmte Pluralartikel de 

eingesetzt. 

Beispiel: unbestimmter und bestimmter Plural 

bænke   �  lange bænke 

vinduer  �  lange vinduer 

bænkene  �  de lange bænke 

vinduerne  �  de lange vinduer 
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2. Satzbau: der als Subjektstütze 

Wenn in einem Satz das Subjekt in unbestimmter Form auftritt, wird der als Platzhalter für 

das Subjekt hinzugefügt. 

Beispiel: 

bestimmtes Subjekt: unbestimmtes Subjekt: 

Toilettet ligger på venstre side. 

Bænken står i midten. 

Bænkene er lange. 

Hvor er bænken? 

På venstre side ligger der et toilet. 

I midten står der en bænk. 

Der er lange bænke. 

Hvor er der en bænk? 

 

3. Verben: Präteritum (Vergangenheit) 

Die regelmäßige Vergangenheitsform der Verben ist in zwei Klassen aufgeteilt. Die meisten 

Verben gehören der Klasse 1 an. 

Verben der Klasse 1 bekommen die Endung -ede im Präteritum und Verben der Klasse 2 

bekommen die Endung -te. 

Beispiel: 

Klasse 1: Klasse 2: 

Infinitiv: Präteritum: Infinitiv: Präteritum: 

(at) hoppe hoppede (at) glemme glemte 

(at) kaste kastede (at) læse læste 

 

Es gibt eine Vielzahl an unregelmäßigen Verben, die gelernt werden müssen. Einige der 

wichtigsten Verben sind die Hilfs- und Modalverben. Die Infinitivform der Modalverben ist 

zugleich die Präteritumsform. 

Hilfsverben und Modalverben: 

Hilfsverben Modalverben 

Infinitiv: Präteritum: Infinitiv: Präteritum: 

(at) være var (at) skulle skulle 

(at) have havde (at) måtte måtte 

(at) kunne kunne   

(at) ville ville 

 

 

109



SdU dansk Modul 1   Grammatik – lektion 6 

 

 

 

 

unregelmäßige Verben 

Infinitiv: Präteritum: Infinitiv: Präteritum: 

(at) få fik (at) ligge lå 

(at) gøre gjorde (at) løbe løb 

(at) gå gik (at) se så 

(at) hedde hed (at) slå  slog 

(at) hænge hang (at) stå stod 

(at) komme kom (at) tage tog 

 

4. Präpositionen: Zeitangaben der Vergangenheit 

Es gibt verschieden Möglichkeiten die Vergangenheit anzugeben. 

a) Angabe eines bestimmten Zeitpunkts, wie z.B. Datum, Monat oder Jahr. 

Træningen startede den 01.01.2009. 

 

b) Präposition i und ein angehängtes -s: i...-s  

Beispiel: 

i forgårs Vorgestern  Vi havde træning i forgårs. 

i aftes  gestern abend  Vi spillede håndbold i aftes. 

i morges heute morgen  I morges stod jeg op klokken tolv. 

i mandags letzen Montag I mandags glemte jeg min drikkeflaske i hallen. 

Einzige Ausnahme ist i går gestern; es wird kein –s angehängt. 

c) sidste ... 

Beispiel: 

sidste torsdag/uge/sæson/år Sidste sæson havde vi et stort fodboldhold.  

d) Præposition for und siden: for ... siden vor 

Beispiel: 

for ti minutter/et år/tre dage siden  Vi spilledes volleyball for to uger siden. 
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5. Adverbien 

Die meisten dänischen Adverbien entstehen, indem ein –t an ein Adjektiv angehängt wird. 

Adjektive beziehen sich ausschließlich auf Substantive. Adverbien beziehen sich auf Verben, 

Adjektive, andere Adverbien oder auf ganze Sätze oder Satzteile. 

Beispiel: 

Det er en hurtig sprint. (kein –t, da es ein Adjektiv ist)  

Thomas sprinter hurtigt. (-t, da es ein Adverb ist, dass sich auf die Art und Weise des 

Sprintens bezieht) 
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Grammatik – lektion 7 

1. Adverbien: Lokaladverbien 

Bei den Lokaladverbien gibt es kurze und lange Formen. Die kurze ist dynamisch und 

kennzeichnet eine Bewegung. Die lange Form ist statisch und gibt einen bestimmten Punkt 

oder eine Stelle an. Die lange Form drückt keine Bewegung aus. 

Beispiel: 

kurze Form 

(+ Bewegung) 

op 

ned 

ind 

ud 

frem 

hen 

over 

hjem 

lange Form 

(- Bewegung) 

oppe 

nede 

inde 

ude 

fremme 

henne 

ovre 

hjemme 

 

2. Verben: Imperativ (Befehlsform)  

Der Imperativ wird verwendet um Befehle oder Aufforderungen zu erteilen. Der Imperativ 

wird gebildet, indem dem Infinitiv das -e abgenommen wird.  

Beispiel: 

Infinitiv:  Imperativ: 

(at) løbe  løb  Løb tre runder frem og tilbage! 

(at) svømme  svøm  Svøm tyve baner i bassinet! 

(at) have  hav  Hav det godt! 

 

3. Satzbau: Inversion 

In normalen dänischen Aussagesätzen steht das Subjekt an erster Stelle, danach folgt das 

Prädikat (das Verb). Inversion bedeutet, dass das Prädikat vor dem Subjekt erscheint und an 

erster Position etwas anderes steht. 

 

Han går op ad trappen.   Han står oppe på tårnet. 

Hun bevæger armene ned. Armene er nede. 

Thomas cykler hjem.   Han er hjemme. 
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Keine Inversion: 1. Subjekt � 2. Prädikat � ... 

Inversion: 1. ... � 2. Prädikat � 3. Subjekt � ... 

Bei Inversion wird ein Satzglied, das normal weiter hinten steht, nach vorne gezogen und 

verdrängt das Subjekt nach dem Prädikat. Satzglieder werden meist an die erste Position 

gesetzt, um etwas besonders hervorzuheben. 

Beispiel: 

Keine Inversion Inversion 

Schalke vandt mod Frankfurt den 2.10. 

(Subj.)   (Präd.) 

Den 2.10. vandt Schalke mod Frankfurt. 

                (Präd.)  (Subj.) 

Træningen starter klokken 16. Klokken 16 starter træningen. 

Martin kommer ikke til træning i morgen. Til træning kommer Martin ikke i morgen. 

Mette kan lide ham. Ham kan Mette lide 
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Grammatik – lektion 8 

1. Verben: Lægge oder ligge, sætte oder sidde 

Wie im Deutschen gibt es im Dänischen Verb-Paare, die besonders beachtet werden sollten. 

Beispiel: 

lægge legen, ligge liegen: 

Martin lægger bogen på bordet. Martin legt das Buch auf den Tisch.  

Bogen ligger på bordet.   Das Buch liegt auf dem Tisch. 

 

sætte setzen, sidde sitzen: 

Mette sætter sig på bænken.   Mette setzt sich auf die Bank. 

Mette sidder på bænken.   Mette sitzt auf der Bank. 

Das Beispiel macht deutlich, dass auf lægge und sætte Objekte folgen. Diese Art von Verben 

werden transitive Verben genannt. Auf ligge und sidde hingegen folgt kein Objekt. 

Die unregelmäßige Beugung der Verben ist zu beachten. 

Infinitiv: Präteritum: Infinitiv: Präteritum: 

(at) lægge lagde (at) sætte satte 

(at) ligge lå (at) sidde sad 

 

2. Satzbau: Platzierung von satzmodifizierenden Adverbien in Hauptsätzen 

Beispiele für satzmodifizierende Adverbien sind: ikke, også, heller ikke, sjældent, altid, 

aldrig, ofte, tit. 

Diese werden nicht am Ende des Satzes platziert wie andere Adverbien. In normalen 

Hauptsätzen stehen sie an 3. Position nach dem Verb: 

Subjekt � Prädikat � Adverb � ... 

Hun   hedder  ikke  Mette. 

Bei Inversion steht das satzmodifizierende Adverb nach dem Subjekt und somit an 4. 

Position. 

... � Prädikat � Subjekt � Adverb � ... 
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I går   kom   Thomas  ikke  til træning. 

Wenn das Prädikat geteilt ist in einen finiten Teil (Hilfs- oder Modalverb) und einen infiniten 

Teil (Infinitiv oder Partizip), steht das satzmodifizierende Adverb dazwischen. 

Subjekt � Prädikat I � Adverb � Prädikat II � ... 

Jeg   kan   ikke   komme  til træning i morgen. 

Han   er   ikke  kommet  endnu. 

 

3. Satzbau: Nebensätze 

Ein Nebensatz folgt in der Regel auf einen Hauptsatz (Hauptsatz + Nebensatz) und wird mit 

einer unterordnenden Konjunktion eingeleitet. 

Beispiele für unterordnende Konjunktionen: 

fordi weil  Jeg kan ikke komme til træning, fordi jeg er syg. 

når wenn  Jeg er færdig, når jeg er løbet tre runder. 

hvis wenn, falls   Vi går i hallen, hvis det regner. 

som, der der, die, das Det er Stefan, der/som aldrig hører efter. 

An erster Stelle eines Nebensatzes steht die unterordnende Konjunktion, darauf folgt das 

Subjekt und dann das Verb. Ist ein satzmodifizierendes Adverb vorhanden, wird dies 

zwischen Subjekt und Prädikat platziert. 

Bei geteiltem Prädikat in einen finiten und infiniten Teil, folgen diese direkt nach einander. 

Konjunktion � Subjekt (�Adverb) � Prädikat I (� Prädikat II) � ...   

Beispiel: 

Han sidder på bænken, ... 

fordi han  er   doven. 

fordi  han  har slået  sig   

fordi han ikke er    rigtig vågen endnu. 

fordi  han  ikke kan opføre  sig ordentligt. 
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Grammatik – lektion 9 

1. Adjektive: Adjektivdeklinationen (nachgestellt) 

Sowohl im unbestimmten und bestimmten Singular richtet sich das Adjektiv nach dem 

Geschlecht. Dem Adjektiv wird entweder keine Endung (-) oder ein –t anghängt. 

Beispiel: 

unbestimmter Singular: 

En bold er rund_.  Et  vindue er langt. 

 

bestimmter Singular: 

Min bold er rund_.  Vinduet er langt. 

Im Plural, sowohl unbestimmt und bestimmt, wird dem Adjektiv ein –e angehängt. 

unbestimmter Plural: 

Bolde er runde.  Vinduer er lange. 

 

bestimmter Plural: 

Vores bolde er runde.  Vinduerne er lange. 

Die Adjektivformen in vorangestellter und nachgestellter Position unterscheiden sich nur im 

bestimmten Singular. 

 vorangestellt nachgestellt 

unbest. Sing. en god_ bog 

et godt hold 

En bog er god_. 

Et hold er godt. 

best. Sing. min gode bog 

det gode hold 

Bogen er god_. 

Holdet er godt. 

unbest. Plur. gode bøger 

gode hold 

Bøger er gode. 

Hold er gode. 

best. Plur. mine gode bøger 

de gode hold  

Bøgerne er gode. 

Holdene er gode. 

  

2. Präpositionen: om eller i (Zeit) 

om beschreibt eine Handlung in der Zukunft. i beschreibt die Dauer einer Handlung. 

Hun kommer om to minutter.  in 2 Min.  De skal spille i 90 minutter. 90 Min. 
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Løsninger	  –	  lektion	  1-‐10	  

Løsninger	  –	  lektion	  1	  

Lektion	  1	  
3.	  1.	  Pers.:	  jeg	  –	  vi,	  2.	  Pers.:	  du	  –	  I,	  3.	  Pers.:	  han,	  hun,	  den/det	  –	  de.	  

6.	  A.	  Vi	  skal	  mødes	  klokken	  seks/atten.	  B.	  Den	  er	  ti.	  C.	  Jeg	  kommer	  hjem	  klokken	  fem/sytten.	  D.	  Jeg	  
skal	  til	  træning	  klokken	  fire/seksten.	  E.	  De	  første	  spillere	  kommer	  klokken	  syv/nitten.	  F.	  Vi	  spiller	  

fodbold	  klokken	  otte/tyve.	  G.	  Han	  kommer	  klokken	  et/tretten.	  H.	  Han	  cykler	  til	  træning	  klokken	  
tre/femten.	  I.	  Hun	  skal	  til	  håndbold	  klokken	  to/fjorten.	  

Opgaver	  –	  lektion	  1	  
1.	  rigtig	  =	  r,	  forkert	  =	  f	  

a)	  f,	  b)	  r,	  c)	  r,	  d)	  r,	  e)	  f	  

2.	  a)	  Nej,	  jeg	  hedder	  ikke	  Lone.	  b)	  Nej,	  jeg	  spiller	  ikke	  fodbold.	  c)	  Nej,	  jeg	  er	  ikke	  træner.	  d)	  Nej,	  jeg	  

cykler	  ikke	  på	  banen.	  e)	  Nej,	  jeg	  har	  ikke	  nøglen	  til	  omklædningsrummet.	  

3.	  jeg	  –	  du	  –	  jeg	  –	  han	  –	  han	  –	  hun	  –	  jeg	  –	  de	  –	  vi.	  	  

4.	  11:	  elleve,	  7:	  syv,	  14:	  fjorten,	  8:	  otte,	  19:	  nitten,	  6:	  seks,	  24:	  fireogtyve,	  16:	  seksten,	  12:	  tolv,	  20:	  
tyve.	  

5.	  hvad:	  [ð],	  Danmark:	  [d],	  Tyskland:	  [-‐],	  hedder:	  [ð],	  glæder:	  [ð],	  goddag:	  [ð]/	  [-‐],[d],	  begynde:	  [-‐],	  om	  
lidt:	  [-‐].	  

Løsninger	  –	  lektion	  2	  

Lektion	  2	  
4.	  	  :	  glad,	  sjov,	  ok,	  god,	  fint,	  hygge.	  	  :	  sur,	  kedelig,	  ked	  af	  det,	  dårlig,	  bange	  dum.	  

7a.	  spilleren,	  en	  plads,	  holdet,	  en	  tilmelding	  

Opgaver	  –	  lektion	  2	  
1.	  a)	  r,	  b)	  r,	  c)	  f,	  d)	  f,	  e)	  r	  

2.	  a-‐D,	  b-‐E,	  c-‐G,	  d-‐C,	  e-‐H,	  f-‐F,	  g-‐B,	  h-‐A.	  

3.	  træneren,	  et	  minut,	  uret,	  en	  tilmelding,	  dagen,	  en	  plads,	  holdet.	  

4.	  a)	  jer,	  mig,	  dig,	  dem.	  b)	  hende,	  dig,	  ham,	  mig,	  hende,	  ham,	  sig.	  c)	  dem,	  jer,	  hende,	  ham.	  

5.	  Hej,	  Niels.	  –	  Hvordan	  har	  du	  det?	  –	  Det	  går	  (meget)	  godt.	  –	  Jeg	  skal	  til	  tennis	  klokken	  ___	  -‐	  Jeg	  skal	  
til	  badmintion	  klokken	  ___	  -‐	  Farvel.	  
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Løsninger	  –	  lektion	  3	  

Lektion	  3	  
2b.	  tasker	  –	  taskerne,	  klubtrøjer	  –	  klubtrøjerne,	  bolde	  –	  boldene,	  strømper	  –	  strømperne,	  
træningsjakker	  –	  træningsjakkerne,	  drikkeflasker	  –	  drikkeflaskerne,	  T-‐shirts	  –	  T-‐shirtene.	  

Opgaver	  –	  lektion	  3	  
1.	  a)	  f,	  b)	  f,	  c)	  r,	  d)	  r,	  e)	  f.	  

2.	  a)	  hold	  –	  holdene,	  b)	  trænere	  –	  trænerne,	  c)	  cykler	  –	  cyklerne,	  d)	  nøgler	  –	  nøglerne,	  e)	  spillere	  –	  
spillerne,	  f)	  minutter	  –	  minutterne,	  g)	  baner	  –	  banerne,	  h)	  sæsoner	  –	  sæsonerne,	  i)	  fløjter	  –	  fløjterne,	  
j)	  træninger	  –	  træningerne.	  	  

3.	  b)	  Det	  er	  Mettes	  sportstaske.	  c)	  Det	  er	  Pias	  og	  Lauras	  cykler.	  d)	  Flensborgs	  gågade	  er	  lang.	  e)	  Det	  er	  

Stefans	  stykke	  sæbe.	  f)	  Det	  er	  Martins	  nøgle.	  

4.	  a)	  din,	  b)	  din,	  c)	  dine,	  d)	  dine	  –	  din	  –	  dine	  –	  dit,	  e)	  mit,	  f)	  mine,	  g)	  mine,	  h)	  min.	  

5.	  	  Lösungswort:	  Danmark.	  

	   	   1.	   f	   o	   d	   b	   o	   l	   d	   e	   n	   e	   	   	   	  

	   	   	   2.	   j	   a	   k	   k	   e	   r	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   3.	   n	   e	   g	   l	   e	   f	   i	   l	   e	   	   	  

4.	   s	   t	   r	   ø	   m	   p	   e	   n	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   5.	   t	   a	   s	   k	   e	   n	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   6.	   d	   r	   i	   k	   k	   e	   f	   l	   a	   s	   k	   e	  

	   	   	   7.	   s	   k	   o	   e	   n	   e	   	   	   	   	   	   	  

	  

Løsninger	  –	  lektion	  4	  

Opgaver	  –	  lektion	  4	  
1.	  a)	  r,	  b)	  f,	  c)	  r,	  d)	  r,	  e)	  f.	  

2.	  a)	  jeres	  –	  min	  –	  hans.	  b)	  din	  –	  min	  –	  vores	  –	  vores	  –	  deres.	  c)	  hendes	  –	  hans	  –	  deres	  –	  mit.	  d)	  sin	  –	  
hans	  –	  hans	  –	  sine	  –	  hans	  –	  hans	  –	  sine.	  

3.	  b)	  Hvor	  kommer	  du	  fra?	  c)	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  d)	  Hvornår	  kommer	  hun	  hjem	  fra	  skole?	  e)	  Hvad	  er	  
klokken?	  f)	  Hvordan	  går	  det?	  

4.	  a)	  det,	  b)	  den,	  c)	  den,	  d)	  det	  –	  det	  ,	  e)	  de.	  
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5.	  a)	  den	  14.05.,	  b)	  den	  08.12.,	  c)	  den	  21.04.,	  d)	  den	  30.08.,	  e)	  den	  12.10.	  

Løsninger	  –	  lektion	  5	  

Opgaver	  –	  lektion	  5	  
1.	  a)	  f,	  b)	  r,	  c)	  f,	  d)	  f,	  e)	  r.	  

2.	  Lösungswort:	  bordtennis	  

	   1.	   o	   k	   t	   o	   b	   e	   r	   	   	   	  

	   	   	   	   	   2.	   o	   n	   s	   d	   a	   g	  

	   	   	   	   3.	   å	   r	   	   	   	   	   	  

	   	   4.	   m	   a	   n	   d	   a	   g	   	   	   	  

5.	   a	   u	   g	   u	   s	   t	   	   	   	   	   	  

	   	   6.	   d	   e	   c	   e	   m	   b	   e	   r	   	  

	   	   	   7.	   j	   u	   n	   i	   	   	   	   	  

	   	   	   8.	   j	   a	   n	   u	   a	   r	   	   	  

	   	   9.	   j	   u	   l	   i	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   10.	   s	   ø	   n	   d	   a	   g	  

	  

3.	  b)	  Hun	  vil	  have	  en	  stor	  sportstaske.	  c)	  Kan	  jeg	  hjælpe	  jer	  med	  at	  gøre	  banen	  klar?	  d)	  Må	  jeg	  spørge	  
dig	  om	  noget.	  e)	  De	  kan	  ikke	  komme	  til	  træning	  i	  næste	  uge.	  

4.a)	  dig,	  b)	  du,	  c)	  jeg	  –	  vi,	  d)	  jeg	  –	  jeg	  –	  vi,	  e)	  jeg	  –	  jeg	  –	  dem	  –	  du,	  f)	  jeg	  –	  min	  –	  jeg	  –	  du	  –	  dem	  –	  de	  –	  

deres.	  

5.	  a)	  Klokken	  er	  kvart	  over	  elleve	  (elleve	  –	  femten	  /	  treogtyve	  –	  femten).	  b)	  Klokken/Den	  er	  ti	  
minutter	  i	  fem	  (fire	  –	  femoghalvtreds	  /	  seksten	  –	  femoghalvtreds).	  c)	  Klokken/Den	  er	  fem	  minutter	  
over	  halv	  ni	  (otte	  –	  femogtredive	  /	  tyve	  –	  femogtredive).	  d)	  Klokken/Den	  er	  kvart	  i	  tolv	  (elleve	  –	  

femogfyrre	  /	  treogtye	  –	  femogfyrre).	  
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Løsninger	  –	  lektion	  6	  

Lektion	  6	  
4a.	  Badmintion:	  løber,	  slår,	  hopper.	  Ballet:	  danser,	  hopper.	  Fodbold:	  løber,	  kaster,	  sparker.	  
Svømning:	  svømmer.	  

4c.	  var,	  har,	  danser	  –	  dansede,	  løber	  –	  løb,	  glemmer	  –	  glemte,	  går	  –	  gik,	  at	  svømme	  (1)	  –	  svømmer,	  kaster	  –	  

kastede,	  slår	  –	  slog,	  at	  ligge	  (u)	  –	  ligger,	  bruser	  –	  brusede/bruste,	  læser	  –	  læste,	  at	  cykle	  (1)	  –	  cykler,	  kommer	  –	  
kom.	  	  

Opgaver	  –	  lektion	  6	  
1.	  a)	  f,	  b)	  r,	  c)	  f,	  d)	  f,	  e)	  r.	  

2.	  a)	  klog,	  b)	  godt,	  c)	  dumme,	  d)	  lange,	  e)	  dårlig,	  f)	  langsomme,	  g)	  hurtigt,	  h)	  rundt,	  i)	  søde.	  	  

3.	  a)	  Der	  ligger	  en	  benbeskytter	  på	  bænken.	  b)	  Jakken	  hænger	  på	  knagen.	  c)	  Der	  står	  fire	  bænke	  i	  
omklædningsrummet.	  d)	  Der	  ligger	  to	  par	  sko	  i	  tasken.	  /	  I	  tasken	  ligger	  der	  to	  par	  sko.	  e)	  Boldene	  er	  i	  
nettet.	  

4.	  	  

tysk:	   infinitiv:	   præteritum:	  

anfangen	   begynde	  (2)	   begyndte	  

bürsten	   børste	  (1)	   børstede	  

Fahrrad	  fahren	   cykle	  (1)	   cyklede	  

gehen	   gå	  (u)	   gik	  

tun,	  machen	   gøre	  (u)	   gjorde	  

haben	   have	  (u)	   havde	  

können	   kunne	  (u)	   kunne	  

packen	   pakke	  (1)	   pakkede	  

klingeln	   ringe	  (1)	   ringede	  

sehen	   se	  (u)	   så	  

sollen	   skulle	  (u)	   skulle	  

essen	   spise	  (2)	   spiste	  

stehen	   stå	  (u)	   stod	  

nehmen	   tage	  (u)	   tog	  

waschen	   vaske	  (1)	   vaskede	  

sein	   være	  (u)	   var	  

aufwachen	   vågne	  (1)	   vågnede	  
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Løsninger	  –	  lektion	  7	  

Opgave	  –	  lektion	  7	  
1.	  a)	  r,	  b)	  f	  ,	  c)	  r,	  d)	  f,	  e)	  f.	  

2.	  a)	  hen,	  b)	  op	  –	  nede,	  c)	  ude	  –	  over,	  d)	  ud	  –	  frem,	  e)	  hjem,	  f)	  hjemme,	  g)	  ud.	  

3.	  b)	  Gå	  ...	  !,	  c)	  Hop	  ...	  !,	  d)	  Svøm	  ...	  !,	  e)	  Spring	  ...	  !,	  f)	  Slå	  til	  en	  bold	  ...	  !,	  g)	  Dans	  ...	  !	  

4.	  b)	  På	  lørdag	  har	  holdet	  en	  kamp.	  c)	  På	  bænken	  står	  min	  drikkeflaske.	  d)	  I	  morgen	  tidlig	  kommer	  
Mette	  hjem.	  e)	  Stefan	  kommer	  ikke	  til	  træning	  på	  onsdag,	  f)	  Han	  kommer	  hjem	  kl.	  12.	  

5.	  a)	  Vi	  havde	  træning	  i	  forgårs.	  b)	  I	  torsdags	  løb	  jeg	  25	  runder.	  c)	  Jeg	  var	  træner	  sidste	  år.	  d)	  Jeg	  ville	  

svømme	  i	  går.	  e)	  Han	  kom	  for	  ti	  minutter	  siden.	  f)	  Træningen	  begyndte	  for	  en	  time	  siden.	  

Løsninger	  –	  lektion	  8	  

Lektion	  8	  
4a.	  Han	  har	  feber.	  Han	  har	  mavepine.	  Han	  har	  ondt	  i	  sin	  arm.	  Han	  har	  hovedpine.	  

5a.	  1.	  altid,	  2.	  ofte/tit,	  3.	  sjældent,	  4.	  aldrig	  (oder	  umgekehrt).	  

Opgaver	  –	  lektion	  8	  
1.	  a)	  f,	  b)	  f,	  c)	  r,	  d)	  f,	  e)	  r.	  

2.	  a)	  …	  fordi	  jeg	  skal	  hjem.	  b)	  ...	  fordi	  jeg	  ikke	  har	  det	  godt.	  c)	  ...	  fordi	  min	  mor	  har	  fødselsdag.	  d)	  ...	  
fordi	  jeg	  er	  syg.	  e)	  ...	  fordi	  jeg	  også	  har	  hovedpine.	  

3.	  a)	  dårlig,	  b)	  hurtig,	  c)	  klog,	  d)	  sjov,	  e)	  lang,	  f)	  nede,	  g)	  lodret,	  h)	  højre.	  

4.	  a)	  ligger,	  b)	  lægger,	  c)	  lægger,	  d)	  ligger,	  e)	  sidder,	  f)	  sætter.	  

5.	  Lösungswort:	  træningen.	  
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Løsninger	  –	  lektion	  9	  

Lektion	  9	  
4a.	  1.	  Ich	  soll	  in	  fünf	  Minuten	  auf	  der	  Bank	  sitzen.	  2.	  Ich	  soll	  fünf	  Minuten	  auf	  der	  Bank	  sitzen.	  

Opgaver	  –	  lektion	  9	  
1.	  a)	  r,	  b)	  f,	  c)	  f,	  d)	  r,	  e)	  f.	  

2.	  a)	  gule,	  b)	  lange,	  c)	  store,	  rød,	  d)	  blåt,	  e)	  våd,	  f)	  våde,	  vådt,	  g)	  koldt,	  h)	  søde,	  i)	  varm,	  lækker.	  

3.	  a)	  ikke:	  Jeg	  kommer	  √	  til	  træning	  i	  morgen.	  b)	  aldrig:	  Du	  har	  √	  tid	  om	  onsdagen.	  c)	  sjældent:	  Om	  

aftenen	  cykler	  hun	  √	  hjem	  alene.	  d)	  også:	  Stefan	  får	  √	  det	  røde	  kort.	  e)	  heller	  ikke:	  Mette	  har	  √	  sin	  
sportstaske	  med.	  f)	  ofte:	  Til	  træningskamp	  skændes	  spillerne	  √.	  g)	  ikke:	  På	  torsdag	  vil	  træneren	  √	  
starte	  tidligere	  med	  træningen.	  	  

4.	  a)	  fordi,	  b)	  som/der,	  c)	  hvis,	  d)	  når,	  e)	  fordi,	  når,	  f)	  hvis,	  g)	  som/der.	  

5.	  Lösungswort:	  møgvejr	  

1.	   s	   o	   m	   m	   e	   r	   e	   n	   	   	   	  

	   	   2.	   k	   ø	   l	   i	   g	   	   	   	   	  

	   3.	   r	   e	   g	   n	   v	   e	   j	   r	   e	   t	  

	   	   	   4.	  	   v	   i	   n	   d	   e	   n	   	   	  

	   5.	  	   s	   n	   e	   m	   a	   n	   d	   	   	   	  

	   6.	   v	   e	   j	   r	   	   	   	   	   	   	  

	   7.	   f	   o	   r	   å	   r	   	   	   	   	   	  

	  

Løsninger	  –	  lektion	  10	  

Lektion	  10	  
3.	  A)	  komme	  i	  gang,	  B)	  til	  venstre	  for	  bænken,	  C)	  byde	  velkommen,	  D)	  stå	  op,	  E)	  sidde	  ned,	  F)	  trække	  

vejret,	  G)	  klæde	  om,	  H)	  på	  tirsdag,	  I)	  kalde	  på	  nogen	  J)	  om	  søndagen.	  

Opgaver	  –	  lektion	  10	  
1.	  a)	  f,	  b)	  r,	  c)	  f,	  d)	  f,	  e)	  f.	  
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2.	  	  

Nr.	   Sætning	  

4	   Det	  går	  ikke	  så	  godt.	  

2	   Hej	  Lene!	  

7	   Nå,	  det	  skal	  du	  ikke	  være	  ked	  af.	  I	  er	  da	  stadig	  nummer	  to	  på	  listen.	  

9	   Hov,	  min	  mobil	  ringer!	  Jeg	  smutter	  nu.	  Vi	  snakkes	  ved!	  	  

3	   Hvordan	  går	  det	  med	  dig?	  

10	   Ja.	  Hej	  hej!	  

1	   Dav	  Erik!	  

5	   Hvorfor	  det?	  

8	   Ja,	  men	  alligevel	  er	  jeg	  da	  skuffet	  (=enttäuscht).	  

11	   Hej	  hej!	  

6	   Det	  er	  fordi,	  jeg	  tabte	  i	  håndbold	  i	  går.	  

	  

3.	  a)	  sine,	  b)	  Hans,	  c)	  sit,	  d)	  hans,	  e)	  sin.	  
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SdU	  dansk	  Modul	  1	   	   Taldiktat	  -‐	  facitliste	  

Taldiktat	  -‐	  facitliste	  	   	   Navn:	  _______________________________	  	  

•	  1.	  Læreren	  siger	  tallet.	  2.	  Kursisterne	  gentager	  tallet.	  3.	  Læreren	  siger	  ”Skriv	  tallet”.	  4.	  Efter	  to	  
sekunder	  siger	  læreren	  tallet	  på	  tysk.	  •	  Du	  skal	  altid	  skrive	  tal:	  f.eks.	  oktober	  er	  lig	  med	  10	  
•	  Du	  må	  gerne	  sige:	  et	  øjeblik	  –	  ikke	  så	  hurtigt	  –	  vil	  du	  venligst	  gentage?	  –	  hvabehar?	  
	   Lektion	  1	  

Dato:	  

Lektion	  2	  	  

Dato:	  

Lektion	  3	  	  

Dato:	  

Lektion	  4	  	  

Dato:	  

Lektion	  5	  	  

Dato:	  

1	   6	   4	   9	   3	   8	   2	   7	   5	   10	  1-‐24	  

11	   16	   14	   19	   13	   18	   12	   17	   15	   20	  

	   	   50	   30	   21	   50	   31	   29	   45	   32	  25-‐50	  

	   	   40	   25	   38	   74	   45	   39	   42	   46	  

	   	   60	   90	   92	   89	   56	   99	   88	   64	  51-‐100	  

	   	   70	   80	   58	   67	   72	   61	   52	   100	  

	   	   	   	   300	   800	   110	   220	   135	   345	  101-‐1000	  

	   	   	   	   700	   101	   570	   850	   915	   1000	  

Dags	  dato	   24.12.i	   23.06.ii	   01.05.iii	   16.04.1940iv	  Dato:	  dd.mm.åååå	  

(Sig:	  den	  ottende	  i	  tolvte	  ...)	   	   04.05.v	   31.10.vi	   01.12.vii	   24.5.2008viii	  

Dags	  dato	   05.06.ix	   14.02.x	   25.12.xi	   03.10.1990xii	  Dato:	  dd.mm.åååå	  

(Sig:	  den	  ottende	  dec.	  ...)	   	   01.01.xiii	   08.03.xiv	   10.12.xv	   30.09.2005xvi	  

12:00	   	   12:30	   9:15	   8:55	  Klokkeslæt:	  Sig	  12:45	  

Skriv	  12:45	   18:10	   	   21:30	   14:45	   8:05	  

13:00	   	   6:30	   10:45	   7:35	  Klokkeslæt:	  Sig	  kvart	  i	  et	  

Skriv	  12:45	   24:00	   	   15:30	   23:15	   16:05	  

2	   4	   3	   6	   4	   8	   5	   10	   6	   12	  

6	   8	   9	   12	   12	   16	   15	   20	   18	   24	  

10	   12	   15	   18	   20	   24	   25	   30	   30	   36	  

14	   16	   21	   24	   28	   32	   35	   40	   42	   48	  

Tabel:	  Gentag	  i	  kor	  

18	   20	   27	   30	   36	   40	   45	   50	   54	   60	  

Telefonnumre	  

	  

Politi	  (D):	  

00	  4	  9	  4	  6	  1	  11	  0	  

	  

Brandvæsen	  (D):	  

00	  49	  46	  11	  12	  

	  

SdU/SSF:	  

00	  49	  4	  61	  14	  40	  

80	  

	  

Central-‐	  
biblioteket:	  
00	  49	  461	  86	  	  

970	  

Skole-‐foreningen:	  
0049	  461	  50	  47	  0	  
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Lektion	  6	  	  

Dato:	  

Lektion	  7	  	  

Dato:	  

Lektion	  8	  	  

Dato:	  

Lektion	  9	  	  

Dato:	  

Lektion	  10	  	  

Dato:	  

10	   13	   4	   24	   8	   11	   6	   22	   9	   12	  1-‐24	  

14	   19	   18	   23	   16	   21	   15	   20	   17	   22	  

26	   35	   41	   33	   45	   32	   49	   28	   44	   31	  25-‐50	  

40	   25	   36	   27	   50	   42	   46	   38	   47	   29	  

51	   74	   89	   66	   99	   52	   91	   67	   79	   59	  51-‐100	  

97	   63	   54	   95	   78	   68	   82	   57	   65	   90	  

176	   389	   595	   246	   609	   701	   341	   688	   799	   444	  101-‐1000	  

472	   301	   784	   439	   279	   331	   522	   749	   282	   111	  

17.07.1954xvii	   10.02.1910xviii	   18.4.1864xix	   10.2.1910xx	   13.8.1913xxi	  Dato:	  dd.mm.åååå	  

01.09.2008xxii	   04.02.2004xxiii	   14.5.2004xxiv	   20.1.2008xxv	   1.8.2007xxvi	  

02.04.1805xxvii	   23.5.1949xxviii	   15.7.1850xxix	   6.2.1864	   18.4.1864	  Dato:	  dd.mm.åååå	  

6.10.2015xxx	   25.5.2142xxxi	   22.7.2002xxxii	   10.10.2008xxxiii	   8.12.2051	  

9:05	   11:15	   8:20	   17:25	   10:10	  Klokkeslæt:	  Sig	  Digital	  

Skriv	  12:45	   16:45	   19:10	   23:50	   21:50	   21:30	  

8:15	   5:25	   9:35	   4:55	   10:55	  Klokkeslæt:	  Analog	  

Skriv	  12:45	   13:05	   17:15	   24:00	   23:30	   16:27	  

7	   14	   8	   16	   9	   18	   11	   22	   12	   24	  

21	   28	   24	   32	   27	   36	   33	   44	   36	   48	  

35	   42	   40	   48	   45	   54	   55	   66	   60	   72	  

49	   56	   56	   64	   63	   72	   77	   88	   84	   96	  

Tabel	  

63	   70	   72	   80	   81	   90	   99	   110	   108	   120	  

Telefonnumre	   Sundheds-‐
tjenesten:	  
0049	  461	  57	  05	  

80	  

	  

Fl-‐Avis:	  

0049	  461	  50450	  

Billetnet.dk:	  

0045	  70	  15	  65	  65	  

Dansk	  general-‐	  
konsulatet:	  
0049	  461	  14	  40	  	  

00	  	  

Idrætshallen:	  

0049	  46	  15	  0	  35	  

0	  20	  
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Det	  er	  datoerne,	  som	  der	  dikteres	  i	  taldiktaten.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  Juleaften	  
ii	  Sankthansaften	  
iii	  Arbejdernes	  internationale	  kampdag	  
iv	  Dronning	  Margrethe*	  
v	  Danmarks	  befrielse	  
vi	  Allehelgensaften	  
vii	  Aids-‐dag	  
viii	  Prins	  Joachim	  gifter	  sig	  med	  Marie	  
ix	  Grundlovsdag	  
x	  Valentinsdag	  
xi	  Juledag	  
xii	  Tysk	  genforening	  
xiii	  Nytårsdag	  
xiv	  Kvindernes	  internationale	  kampdag	  
xv	  FN’s	  menneskerettighedsdag	  
xvi	  Tegningerne	  af	  Muhammed	  offentliggøres	  i	  Jyllandsposten	  
xvii	  Angela	  Merkel*	  
xviii	  Afstemningsdagen	  
xix	  Slaget	  ved	  Dybbøl	  
xx	  Afstemningsdagen	  
xxi	  Mærsk	  Mc-‐Kinney	  Møller*	  
xxii	  Dronning	  Margrethe	  åbner	  A.P.	  MøllerSkolen	  
xxiii	  Facebook	  åbnes	  af	  Martin	  Zuckerberg	  
xxiv	  Kronsprins	  Frederik	  gifter	  sig	  med	  Mary	  
xxv	  Obama	  indsættes	  som	  USA’s	  44.	  præsident	  
xxvi	  SdU’s	  fritidshjem	  KFUM	  omdannes	  til	  Nystadens	  børne-‐	  og	  ungdomshus	  
xxvii	  H.C.	  Andersen*	  
xxviii	  Tysk	  grundlovsdag	  
xxix	  Slaget	  ved	  Isted	  
xxx	  Aktivitetshuset	  fylder	  25	  år	  
xxxi	  Næste	  totale	  solformørkelse	  i	  Sydslesvig	  
xxxii	  Prins	  Felix	  Henrik	  Valdemar	  Christian*	  
xxxiii	  Dansk	  mindretal	  præsenterer	  sig	  på	  Christiansborg	  –	  Kulturnat	  i	  Folketinget	  
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Det danske alfabet – oversigt  

 

Aa Bb Cc Dd Ee 

Ff Gg Hh Ii Jj Kk 

Ll Mm Nn Oo 

Pp Qq Rr Ss Tt 

Uu Vv Ww Xx 

Yy Zz Ææ Øø Åå 
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SdU	  dansk	  Modul	  1	   	   Das	  dänische	  Alphabet	  
	  

Das	  dänische	  Alphabet	  

Das	  dänische	  Alphabet	  

Das	  dänische	  Alphabet	  besteht	  aus	  29	  Buchstaben.	  

a	  b	  c	  d	  e	  f	  g	  h	  i	  j	  k	  l	  m	  n	  o	  p	  q	  r	  s	  t	  u	  v	  w	  x	  y	  z	  æ	  ø	  å	  

A	  B	  C	  D	  E	  F	  G	  H	  I	  J	  K	  L	  M	  N	  O	  P	  Q	  R	  S	  T	  U	  V	  W	  X	  Y	  Z	  Æ	  Ø	  Å	  

Die	   Buchstaben	   c,	   q,	   w,	   x	   und	   z	   werden	   in	   der	   Regel	   nur	   in	   Fremdwörtern	   oder	   Lehnwörtern	  
verwendet.	  	  

Die	  Umlaute	  æ,	  ø	  und	  å	  stehen	  am	  Ende	  des	  Alphabets	  und	  stehen	  daher	  auch	  am	  Ende	   in	  den	  
Wörterbüchern.	  

	  

Vokale	  und	  Konsonanten	  

Das	  Alphabet	  kann	  in	  Vokale	  und	  Konsonanten	  aufgeteilt	  werden.	  

Die	  neun	  Vokale	  sind:	  a	  e	  i	  o	  u	  y	  æ	  ø	  å.	  

Die	  20	  Konsonanten	  sind:	  b	  c	  d	  f	  g	  h	  j	  k	  l	  m	  n	  p	  q	  r	  s	  t	  v	  w	  x	  z.	  

	  

Laute	  

Es	  gibt	  mehr	  Laute	  als	  Buchstaben.	  

	  

Selbstlaute	  und	  Vokale	  

Einige	  Vokale	  sind	  auch	  eigenständige	  Wörter.	  Dies	  sind	  die	  Vokale	  a,	  i,	  ø	  und	  å.	  

• a	  wie	  in:	  Kammertonen	  a.	  
• i	  wie	  in:	  Han	  bor	  i	  Sydslesvig.	  
• ø	  wie	  in:	  Sild	  er	  en	  ø.	  
• å	  wie	  in:	  Der	  er	  fisk	  i	  en	  å.	  

Andre	  Vokale	  sind	  Teil	  eines	  Wortes.	  Dies	  sind	  Silben,	  z.B.:	  træ-‐ner,	  gym-‐na-‐stik-‐hal.	  

Vokale	   werden	   auch	   Selbstlaute	   genannt,	   da	   man	   sie	   sagen	   kann	   ohne	   Hilfe	   von	   anderen	  
Selbstlauten.	  Sie	  können	  als	  eigenständige	  Silben	  stehen.	  
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Å	  und	  aa	  

	  Å	  kann	  å	  oder	  aa	  geschrieben	  werden.	  	  

Å	  wird	  in	  gewöhnlichen	  Wörtern	  verwendet.	  

Aa	  ist	  eine	  alte	  Schreibweise	  und	  wird	  oft	  in	  Ortsnamen	  verwendet	  wie	  in	  Aabenraa.	  	  

	  

Groß	  schreiben	  	  

Eigennamen	  werden	  großgeschrieben.	  

• Personen:	  Martin	  Reimers.	  
• Orte:	  Sydslesvig	  –	  Danmark	  –	  Europa.	  
• Das	  Personalpronomen:	  I	  ihr	  
• Gebäude:	  Flensborghus	  –	  Dannevirke	  –	  Flensborg	  Rådhus.	  
• Vereine,	   Institutionen	   und	   Firmennamen:	   Sydslesvigs	   danske	   Ungdomsforeninger	   –	  

Fællesrådet	  –	  Landdagen	  –	  Forbundsdagen.	  

	  

Klein	  schreiben	  

Diese	  Wörter	  werden	  kleingeschrieben.	  

• Monate:	  januar	  –	  februar	  –	  marts.	  	  
• Wochentage:	  mandag	  –	  tirsdag	  –	  onsdag	  –	  torsdag	  –	  fredag	  –	  lørdag	  –	  søndag.	  
• Kirchliche	  und	  nationale	  Feiertage:	  genforeningen	  –	  jul	  –	  påske.	  

	  

Tastenkombinationen	  

Wenn	  du	  mit	  einem	  Computer	  arbeitest,	  der	  deutsche	  Tastatur	  hat,	  d.h.	  die	  Tastatureinstellung	  DE	  
hat,	   kannst	   du	   entweder	   die	   dänische	   Tastatur	   hinzufügen	   oder	   die	   folgenden	   Tasten-‐
kombinationen	  verwenden	  um	  die	  dänischen	  Buchstaben	  zu	  schreiben.	  Dies	   funktioniert	  nur	  auf	  
einer	  numerischen	  Tastatur.	  Alt+	  Zahl	  

Alt	   +	   134	   =	   å	   Alt	   +	   145	   =	   æ	   Alt	   +	   155	   =	   ø	  
Alt	   +	   143	   =	   Å	   Alt	   +	   142	   =	   Æ	   Alt	   +	   157	   =	   Ø	  
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Die	  dänische	  Aussprache	  

Die	  dänische	  Aussprache	  

Die	  dänische	  Aussprache	  weicht	  teilweise	  sehr	  stark	  vom	  Schriftbild	  ab.	  Die	  Aussprache	  wird	  am	  
besten	   dargestellt	   durch	   eine	   phonetische	   Schreibweise	  mit	   Lautzeichen.	  Da	   die	  Wenigsten	   das	  
phonetische	  System	  beherrschen,	  wird	  an	  dieser	  Stelle	  nicht	  weiter	  darauf	  eingegangen.	  

Ausspracheregeln	   sind	  meist	   sehr	  komplex	  und	  beinhalten	  viele	  Ausnahmen.	   Im	  Folgenden	  wird	  
daher	   nur	   sehr	   kompakt	   auf	   die	   mögliche	   Aussprache	   einiger	   Vokale	   und	   Konsonanten	  
eingegangen.	   Dies	   ist	   jedoch	   keine	   detaillierte	   Darstellung	   der	   dänischen	   Aussprache,	   sondern	  
lediglich	  als	  kleine	  Hilfe	  gedacht.	  

Die	   dänische	   Aussprache	   zu	   lernen	   erfordert	   viel	   Zeit	   und	   Übung.	   Am	   besten	   wird	   sie	   gelernt,	  
indem	  man	  viel	   gesprochenes	  Dänisch	  hört	  und	   versucht	  Wörter	  und	  Sätze	  nachzuahmen.	  Auch	  
das	  Singen	  von	  Liedern	  ist	  eine	  gute	  Übung.	  	  

	  

Vokale	  

Sämtliche	  Vokallaute	  können	  kurz	  oder	  lang	  ausgesprochen	  werden.	  	  

Beispiele	  werden	  mit	  einem	  Bindestrich	  angezeigt	  (-‐).	  Lass	  dir	  die	  Beispiele	  von	  der	  Lehrperson	  im	  
Kurs	  oder	  von	  einem	  Dänen	  vorlesen.	  

a	  
Es	  gibt	  zwei	  Möglichkeiten	  das	  dänische	  A	  auszusprechen,	  die	  jeweils	  kurz	  oder	  lang	  sein	  können.	  
Beachte	  den	  unterschiedlichen	  a-‐Laut	  bei	  den	  folgenden	  Wörtern	  und	  spreche	  sie	  nach.	  

-‐	  bane	  Bahn	   	   	  

-‐	  rase	  rasen	  	  

Deutsche	  fassen	  den	  a-‐Laut	  im	  ersten	  Beispiel	  oft	  als	  einen	  ä-‐Laut	  auf.	  	  

Die	  andere	  Aussprachemöglichkeit	  des	  a-‐Lauts	   im	  zweiten	  Beispiel	  wird	  meist	   in	  r-‐Verbindungen	  
verwendet.	  

e	  	  
Es	  gibt	  drei	  Möglichkeiten	  das	  E	  im	  Dänischen	  auszusprechen.	  

Das	  E	  kann	  auch	  wie	  ein	  deutscher	  e-‐Laut	  ausgesprochen	  werden	  wie	  das	  E	  in	  Ebene.	  	  

-‐	  leve	  (nur	  die	  erste	  Silbe)	  leben	  
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Das	  E	  kann	  auch	  wie	  ein	  ä-‐Laut	  ausgesprochen	  werden	  wie	  das	  Ä	  in	  ähneln.	  	  

-‐	  kende	  (nur	  die	  erste	  Silbe)	  kennen	  

Wenn	   ein	   E	   am	  Ende	   eines	  Wortes	   steht	   oder	   in	   unbetonten	   Silben,	  wird	   es	  wie	   das	   E	   in	   Liebe	  
ausgesprochen.	  Beachte	  die	  letzen	  Silben	  in	  den	  bisherigen	  Beispielen.	  

i	  
Das	  dänische	  I	  wird	  wie	  der	  i-‐Laut	  in	  Knie	  ausgesprochen.	  

-‐	  viser	  Zeiger	  	  

In	  einigen	  Fällen	  kann	  das	  I	  jedoch	  auch	  als	  E	  ausgesprochen	  werden.	  

	   -‐	  til	  zu	  

o	  
Das	  dänische	  O	  wird	  meistens	  wie	  im	  Deutschen	  ausgesprochen.	  

In	  einigen	  Fällen	  kann	  das	  O	  auch	  wie	  in	  offen	  ausgesprochen	  werden.	  

	   -‐	  komme	  kommen	  

u	  
Das	  dänische	  U	  wird	  meistens	  wie	  im	  Deutschen	  ausgesprochen.	  

	   -‐	  hus	  sie	  

In	  einigen	  Fällen	  kann	  das	  U	  jedoch	  auch	  anders	  ausgesprochen	  werden.	  

	   -‐	  rum	  Raum	  

y	  
Das	  dänische	  Y	  kommt	  recht	  häufig	   in	  dänischen	  Wörtern	  vor	  und	  wird	  wie	  der	  deutsche	  ü-‐Laut	  
ausgesprochen.	  

	   -‐	  tyve	  zwanzig	  

In	  einigen	  Fällen	  kann	  das	  Y	  auch	  als	  ö-‐Laut	  ausgesprochen	  werden.	  

	   -‐	  stykke	  	  Stück	  

æ	  
Das	  dänische	  Æ	  wird	  wie	  der	  deutsche	  ä-‐Laut	  ausgesprochen.	  

	   -‐	  lægge	  legen	  
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ø	  
Es	  gibt	  zwei	  Möglichkeiten	  das	  dänische	  Ø	  auszusprechen.	  

Das	  Ø	  kann	  ausgesprochen	  werden	  wie	  das	  Ö	  in	  König.	  

	   -‐	  løbe	  laufen	  

Das	  Ø	  kann	  auch	  ausgesprochen	  werden	  wie	  das	  Ö	  in	  Körper.	  

	   -‐	  løn	  Lohn,	  Gehalt	  

å	  
Das	  Å	  wird	  meist	  als	  sehr	  offenes	  O	  ausgesprochen	  wie	  in	  offen.	  

	   -‐	  håndklæde	  Handtuch	  

Beachte,	  dass	  der	  Laut	  sich	  verändert,	  wenn	  ein	  R	  auf	  das	  Å	  folgt.	  

	   -‐	  hård	  hart	  

	  

Konsonanten	  

Die	  Konsonanten	  b,	  f,	  j,	  k,	  l,	  m,	  n,	  p	  und	  t	  entsprechen	  in	  vielen	  Fällen	  der	  gleichen	  Aussprache	  wie	  
im	  Deutschen.	  

Eine	   Besonderheit	   des	   Dänischen	   ist,	   dass	   einige	   Konsonanten	   in	   Verbindung	   mit	   Vokalen	   zu	  
Diphthongen	  werden,	  das	  heißt	  Vokallaute	  bilden.	  Dies	  ist	  jedoch	  nicht	  immer	  der	  Fall.	  

	   -‐	  sig	  	  sai1	  

	   -‐	  jeg	  	  jai	  

	   -‐	  aflyse	  	  aulüse	  

	   -‐	  egen	  	  eien	  	  

d	  
Es	  gibt	  drei	  Möglichkeiten	  das	  dänische	  D	  auszusprechen.	  

Das	  D	  wird	  wie	  im	  Deutschen	  „hart“	  ausgesprochen,	  wenn	  es	  am	  Anfang	  einer	  Silbe	  steht.	  

	   -‐	  hvordan	  wie	  

-‐	  Danmark	  Dänemark	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dies	  ist	  keine	  autorisierte	  Lautschrift,	  sondern	  lediglich	  eine	  Darstellung	  der	  Aussprache	  mit	  Hilfe	  von	  Schriftzeichen.	  	  
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Nach	  einem	  Vokal	  wird	  das	  D,	  ggf.	  auch	  das	  doppelte	  D,	  „weich“	  ausgesprochen.	  	  	  

	   -‐	  hedde	  heißen	  

	   -‐	  hvad	  was	  

Das	  D	  ist	  Stumm	  nach	  l-‐,	  n-‐,	  r-‐	  und	  vor	  -‐s	  und	  -‐t.	  	  

	   -‐	  begynde	  anfangen	  

	   -‐	  Tyskland	  Deutschland	  

g	  
In	   Silbenlauten	   vor	   Vokalen	   wird	   das	   G,	   ggf.	   auch	   das	   doppelte	   G,	   wie	   im	   Deutschen	   liegen	  
ausgesprochen.	  	  

	   -‐	  god	  gut	  

	   -‐	  ligge	  liegen	  

In	  einigen	  Fällen	  wird	  das	  G	  jedoch	  wie	  ein	  J	  ausgesprochen	  oder	  ist	  ganz	  stumm.	  

	   -‐	  læge	  Arzt	  	  

	   -‐	  pige	  Mädchen	  

h	  
Das	  dänische	  H	  wird	  in	  der	  Regel	  wie	  im	  Deutschen	  ausgesprochen.	  

In	  der	  Kombination	  hv-‐	  und	  hj-‐	  ist	  das	  H	  stumm.	  

	   -‐	  hvem	  wer	  

	   -‐	  hjælp	  Hilfe	  

r	  
Das	  R	  wird	  wie	  im	  Deutschen	  ausgesprochen.	  

In	  unbetonten	  Silben,	  oft	  in	  der	  Kombination	  -‐er,	  oder	  in	  betonten	  Silben	  mit	  langem	  Vokal	  kann	  
man	  das	  R	  kaum	  hören,	  da	  es	  nur	  angedeutet	  wird	  oder	  gar	  völlig	  stumm	  ist.	  	  

	   -‐	  svømmer	  schwimmt	  

	   -‐	  bare	  bloß	  

s	  
Das	  dänische	  S	  ist	  immer	  stimmlos	  wie	  in	  Tasse.	  

	   -‐	  sidde	  sitzen	  
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v	  
Das	  dänische	  V	  wird	  wie	  das	  deutsche	  W	  ausgesprochen	  wie	  in	  Wagen.	  

	   -‐	  	  viser	  Zeiger	  

Das	  V	  ist	  stumm	  in	  der	  Kombination	  -‐lv.	  	  

	   -‐	  halv	  Halb	  

	  

Der	  Stoß	  

Ein	   Merkmal	   der	   dänischen	   Sprache	   ist	   der	   Stoß,	   welcher	   durch	   einen	   kurzen	   Stimm-‐
bandverschluss	  entsteht.	  	  

Der	  Stoß	  ist	  schwer	  zu	  erlernen	  und	  es	  gibt	  Dänen,	  die	  ihn	  gar	  nicht	  oder	  kaum	  verwenden.	  Daher	  
wird	  an	  dieser	  Stelle	  nur	  kurz	  darauf	  aufmerksam	  gemacht,	  dass	  es	  den	  Stoß	  gibt.	  	  
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Klokken – oversigt  

Tysk Dansk Notater 

Kleiner, großer Zeiger  Lille, stor viser  

Sekundenzeiger Sekundviser  

Wie spät ist es? 

Wie viel Uhr ist es? 

Hvad er klokken?  

Die Uhr ist …  Den er …  

Um wie viel Uhr? 

Wann …?  

Hvornår…  

Wie lange? Hvor længe?  

Seit wann? Siden hvornår?  

Ungefähr um 11 Cirka klokken 11  

Nicht vor 19 Uhr Ikke før klokken 7 om aftenen  

Pünktlich um 9 Uhr 30 Præcis klokken halv ti  

Von 8 bis 9 Uhr Fra klokken 8 til klokken ni  

Das ist zu spät/früh Det er for sent / tidligt  

Um 9 Uhr Klokken 9  

Halb drei Halv tre  

Viertel nach 10 Kvart over 10  

Viertel vor 7 Kvart i syv  

Kurz nach neun  Lidt over ni  

Fünf Minuten vor Fem minutter i  

Zehn Minuten nach Ti minutter over  

Fünf Minuten vor halb vier Fem minutter i halv fire  

Zehn Minuten nach halb sechs  Ti minutter over halv seks  

Morgens Om morgenen  

Vormittags Om formiddagen  

Zum Mittag Til middag  

Nachmittags Om eftermiddagen  

Zum Abend… I aften  

Abends Om aftenen  

Nachts Om natten  

Am Wochenende I weekenden  
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A:	  Hvad	  er	  
klokken?	  

B:	  Klokken/Den	  
tre.	  

Klokken	  –	  øvelser	  

	  

	  

	  

	  

	  
hel	  

	  
halv	  

	  
kvart	  over	  

	  
kvart	  i	  

	  

	  

Lektion	  1	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   9:00	  

B:	  Den	  er	  ni.	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   12:00	  

A:	  Klokkken	  er	  tolv.	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   8:00	  

B:	  Klokken	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   11:00	  

A:	  Den	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   1:00	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   6:00	  

A:	  Den	  er	  …	  
	   	   	   	  

Lektion	  2	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   13:00	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   21:00	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   17:00	  

B:	  Klokken	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   15:00	  

A:	  Den	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   23:00	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   16:00	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
	   	   	   	  

Lektion	  3	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   9:30	  

B:	  Den	  er	  halv	  ni.	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   12:30	  

A:	  Klokken	  er	  halv	  et.	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   8:30	  

B:	  Klokken	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   11:30	  

A:	  Den	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   1:30	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   6:30	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
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Lektion	  4	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   10:15	  

B:	  Den	  er	  kvart	  over	  ti.	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   16:45	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   9:45	  

B:	  Klokken	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   8:15	  

A:	  Den	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   3:15	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   23:45	  

A:	  Den	  er	  …	  
	   	   	   	  

Lektion	  5	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   6:20	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   7:35	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   17:50	  

B:	  Klokken	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   18:10	  

A:	  Den	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   20:05	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   10:55	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
	   	   	   	  

Lektion	  6	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   11:20	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   21:40	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   22:49	  

B:	  	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   6:25	  

A:	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   7:45	  

B:	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   23:28	  

A:	  
	   	   	   	  

Lektion	  7	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   14:00	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   15:35	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   19:45	  

B:	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   8:15	  

A:	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   11:05	  

B:	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   21:30	  

A:	  
	   	   	   	  

Lektion	  8	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   6:25	  

B:	  Den	  er	  …	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   22:35	  

A:	  Klokken	  er	  …	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   23:55	  

B:	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   17:15	  

A:	  
A:	  Hvad	  er	  klokken?	   10:05	  

B:	  
B:	  Hvad	  er	  klokken?	   00:05	  

A:	  
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Lektion	  9	  
A:	  Hvornår	  kører	  
bussen?	  

10:05	  
B:	  Den	  kører	  klokken	  ti-‐
nul-‐fem.	  

B:	  Hvornår	  begynder	  
træningen?	  

18:15	  
A:	  Træningen	  begynder	  
klokken	  atten-‐femten.	  

A:	  Hvornår	  slutter	  vi?	   20:30	  
B:	  Vi	  slutter	  klokken	  …	  

B:	  Hvornår	  kommer	  du	  
hjem?	  

23:35	  
A:	  Jeg	  kommer	  hjem	  
klokken	  …	  

A:	  Hvornår	  står	  du	  op?	   6:45	  
B:	  Jeg	  …	  

B:	  Hvornår	  er	  der	  møde?	   20:00	  
A:	  Der	  …	  

	   	   	   	  

Lektion	  10	  
A:	  Hvornår	  begynder	  
kampen?	  

15:00	  
B:	  Den	  …	  

B:	  Hvornår	  starter	  
vandingsanlægget?	  

23:00	  
A:	  Det	  …	  

A:	  Hvornår	  er	  den	  slut?	   16:15	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvornår	  starter	  
flyvemaskinen?	  

14:47	  
A:	  Den	  …	  

A:	  Hvornår	  skal	  vi	  hjem?	   17:05	  
B:	  Klokken	  …	  

B:	  Hvornår	  lander	  vi?	   7:11	  
A:	  Vi	  …	  	  
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Dato – oversigt 

Ordenstal, ugedage, måneder 

1. første  40 fyrretyvende  

2. anden  50 halvtredsindstyvende  

3. tredje  60 tresindstyvende  

4. fjerde  70. halvfjerdsindstyvende  

5. femte  80. firsindstyvende  

6. sjette  90. halvfemsindstyvende  

7. syvende  100. hundrederne  

8. ottende  1000. tusinderne  

9. niende     

10. tiende   Ugedagene  

11. elvte   mandag  

12. tolvte   tirsdag  

13. trettende   onsdag  

14. fjortende   torsdag  

15. femtende   fredag  

16. sekstende   lørdag  

17. syttende   søndag  

18. attende     

19. nittende   Måneder  

20. tyvende   januar  

21. enogtyvende   februar  

22. toogtyvende   marts  

23 treogtyvende   april  

24. fireogtyvende   maj  

25. femogtyvende   juni  

26. seksogtyvende   juli  

27. syvogtyvende   august  

28. otteogtyvende   september  

29. niogtyvende   oktober  

30. tredivte    november  

31. enogtredivte   december  
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B:	  Det	  er	  den	  

første	  i	  første.	  

A:	  Hvilken	  dato	  
er	  det	  i	  dag?	  

Dato	  –	  øvelser	  

	  

	  

	  

	  

Lektion	  2:	  kun	  ordenstal	  
A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

1.1.	  
B:	  Det	  er	  den	  første	  i	  
første.	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

2.3.	  
A:	  Det	  er	  den	  anden	  i	  
tredje.	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

4.5.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

6.7.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

8.9.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

10.11.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

	   	   	   	  

Lektion	  3:	  kun	  ordenstal	  
A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

12.12.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

13.1.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

14.2.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

15.3.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

16.4.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

17.5	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

	   	   	   	  

Lektion	  4:	  kun	  ordenstal	  
A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

18.6.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

19.7.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

20.8.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

21.9.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

22.10.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

23.11.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

	  

Lektion	  5:	  kun	  ordenstal	  
A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

24.12.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

25.1.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

26.2.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

27.3.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

28.4.	  
B:	  Det	  er	  den	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

29.5.	  
A:	  Det	  er	  den	  …	  
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Lektion	  6:	  ugedage	  med	  navn	  +	  dato	  med	  ordenstal	  +	  måned	  med	  ordenstal	  
A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Man.,	  1.1.	  
B:	  Det	  er	  mandag	  den	  
første	  i	  første.	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Ti.,	  2.3.	  
A:	  Det	  er	  tirsdag	  den	  
anden	  i	  tredje.	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

To,	  28.7.	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Ons.,	  15.11.	  
A:	  Det	  er	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Søn.,	  7.7.	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Fr,	  10.1.	  
A:	  Det	  er	  …	  

	   	   	   	  

Lektion	  7:	  ugedage	  med	  navn	  +	  dato	  med	  ordenstal	  +	  måned	  med	  navn	  
A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Lør.,	  14.1.	  
B:	  Det	  er	  lørdag	  den	  
fjortende	  januar.	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Man.,	  11.10.	  
A:	  Det	  er	  mandag	  den	  
ellevte	  oktober.	  	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Fr.,	  31.12.	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

To.,	  26.4.	  
A:	  Det	  er	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Ti.,	  22.5.	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Søn.,	  11.12.	  
A:	  Det	  er	  …	  

	  

Lektion	  8:	  ugedage	  med	  navn	  +	  dato	  med	  ordenstal	  +	  måned	  med	  navn	  +	  årstal	  
A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Man.,	  1.1.	  2011	  
B:	  Det	  er	  mandag	  den	  
første	  januar	  
totusindeogelleve.	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

To.,	  2.3.	  2012	  
A:	  Det	  er	  torsdag	  den	  
anden	  marts	  
totusindeogtolv.	  	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

To.,	  4.5.	  2013	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Ti.,	  6.7.	  2014	  
A:	  Det	  er	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Ons.,	  8.9.	  2015	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Søn.,	  10.11.	  2016	  
A:	  Det	  er	  …	  

	   	   	   	  

Lektion	  9:	  ugedage	  med	  navn	  +	  dato	  med	  ordenstal	  +	  måned	  med	  navn	  +	  årstal	  
A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Lør.,	  12.1.	  1997	  
B:	  Det	  er	  lørdag	  den	  
tolvte	  januar	  
nittenhundredeog-‐
syvoghalvfems	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

To.,	  13.2.	  1998	  
A:	  Det	  er	  lørdag	  den	  
tolvte	  januar	  
nittenhundredeog-‐
otteoghalvfems	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Man.,	  14.3.	  1999	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Ti.,	  15.4.	  1864	  
A:	  Det	  er	  …	  

A:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Ons.,	  16.5.	  2008	  
B:	  Det	  er	  …	  

B:	  Hvilken	  dato	  er	  det	  i	  
dag?	  

Søn.,	  17.6.	  960	  
A:	  Det	  er	  …	  

	   	   	   	  

Lektion	  10:	  ugedage	  med	  navn	  +	  dato	  med	  ordenstal	  +	  måned	  med	  navn	  +	  årstal	  
A:	  Hvornår	  har	  du	  
fødselsdag?	  

B:	  Jeg	  har	  fødselsdag	  …	   B:	  Hvornår	  har	  du	  så	  
fødselsdag?	  

A:	  Jeg	  har	  fødselsdag	  …	  	  

A:	  Hvornår	  er	  din	  far	  
født?	  

B:	  Min	  far	  …	   B:	  Hvornår	  er	  din	  mor	  
født?	  

A:	  Hun	  …	  
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Taldiktat      Navn: _______________________________  

• 1. Læreren siger tallet. 2. Kursisterne gentager tallet. 3. Læreren siger ”Skriv tallet”. 4. Efter to 

sekunder siger læreren tallet på tysk. • Du skal altid skrive tal: f.eks. oktober er lig med 10 

• Du må gerne sige: et øjeblik – ikke så hurtigt – vil du venligst gentage? – hvabehar? 

 Lektion 1 

Dato: 

Lektion 2  

Dato: 

Lektion 3  

Dato: 

Lektion 4  

Dato: 

Lektion 5  

Dato: 

1-24           

          

25-50           

          

51-100           

          

101-1000           

          

Dato dd.mm.åååå      

      

Dato dd.mm.åååå      

     

Dikter 12:45 

Skriv 12:45 

     

     

Dikter kvart i et 

Skriv 12:45 

     

     

Tabel           

          

          

          

          

Telefonnumer Politi (D): 

 

Brandvæsen (D): SdU/SSF: Central- 

biblioteket: 

 

Skole-

foreningen: 
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Lektion 6  

Dato: 

Lektion 7  

Dato: 

Lektion 8  

Dato: 

Lektion 9  

Dato: 

Lektion 10  

Dato: 

1-24           

          

25-50           

          

51-100           

          

101-1000           

          

Dato dd.mm.åååå      

     

Dato dd.mm.åååå      

     

Dikter 12:45 

Skriv 12:45 

     

     

Dikter kvart i et 

Skriv 12:45 

     

     

Tabel           

          

          

          

          

Telefonnumer Sundheds-

tjenesten: 

 

Fl-Avis: Billetnet.dk: Dansk general- 

konsulatet: 

  

Idrætshallen: 
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Sange	  
	  

Indholdsfortegnelse	  

1.	  Nord	  og	  syd	  og	  øst	  og	  vest	  	  

2.	  Det	  var	  en	  lørdag	  aften	  	  

3.	  Jeg	  gik	  mig	  over	  sø	  og	  land	  	  

4.	  Hist	  hvor	  vejen	  slår	  en	  bugt	  	  

5.	  To	  skridt	  til	  højre	  	  

6.	  Tre	  små	  kinesere	  	  

7.	  Jeg	  er	  en	  papegøje	  	  

8.	  Fra	  Engeland	  til	  Skotland	  	  

9.	  Blæksprutten	  Olsen	  	  

10.	  Marken	  er	  mejet	  	  

11.	  Ole	  sad	  på	  en	  knold	  og	  sang	  	  

12.	  I	  dag	  der	  det	  Oles	  fødselsdag	  	  

13.	  Den	  lille	  frække	  Frederik	  	  

14.	  Tingelingelater	  	  

15.	  For	  en	  fremmed	  barskt	  og	  fattigt	  	  

16.	  Lille	  sky	  gik	  morgentur	  	  

17.	  Jeg	  ved	  en	  lærkerede	  	  

18.	  Rapanden	  Rasmus	  	  

19.	  Min	  lille	  hest	  	  

19.	  Min	  lille	  hest	  	  

21.	  I	  østen	  stiger	  solen	  op	  	  

22.	  Jeg	  vil	  male	  dagen	  	  

23.	  Er	  du	  sur	  og	  trist	  	  

26.	  	  Vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du	  	  

27.	  Højt	  fra	  træets	  grønne	  top	  	  

28.	  Et	  barn	  er	  født	  i	  Betlehem	  	  

29.	  Hør	  den	  lille	  stær	  	  

30.	  Snemand	  Frost	  	  
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1.	  Nord	  og	  syd	  og	  øst	  og	  vest	  
Musik:	  Knudåge	  Riisager	  
Tekst:	  Mogens	  Lorenzen	  

Nord	  og	  syd	  og	  øst	  og	  vest	  	  
er	  alle	  vegne	  hen.	  
Når	  i	  Vesterhavet,	  	  
solen	  er	  begravet,	  
står	  den	  op	  i	  Østersø	  	  
den	  næste	  dag	  igen.	  
	  

	  

Mandag,	  tirsdag,	  onsdag,	  	  
torsdag,	  fredag,	  lørdag...mon	  
ikke	  vi	  skal	  bruge	  	  
hele	  denne	  uge	  
for	  at	  sove	  rigtig	  længe	  	  
søndag	  morgenstund?	  
	  

	  

Januar	  og	  februar	  	  
og	  marts,	  april	  og	  maj.	  
først	  i	  juni	  kommer	  	  
søndenvind	  og	  sommer.	  
fra	  Sankt	  Hans	  går	  dagene	  	  
igen	  den	  korte	  vej.	  
	  

	  

Juli	  og	  august	  	  
-‐	  og	  nu	  står	  rugen	  tung	  og	  gul.	  
Så	  bli'r	  det	  september,	  
oktober	  og	  november	  
og	  til	  allersidst	  december,	  
og	  så	  er	  det	  jul!	  
	  

	  

l,	  2,	  3	  og	  4,	  5	  	  
små	  folk	  på	  hånden	  her;	  
6	  og	  7	  og	  8.	  	  
Tror	  du,	  vi	  kan	  nå	  det?	  
9	  og	  10;	  jovist,	  det	  passer!	  	  
der	  er	  fem	  på	  hver.	  
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11,12	  og	  13	  står	  	  
hos	  14	  i	  en	  flok;	  
15,16,17	  	  
-‐	  ikke	  glem	  og	  flyt	  den!	  -‐	  
18,	  19,	  20	  	  
-‐	  så	  nu	  kan	  det	  være	  nok!	  
	  

	  

Hveden	  er	  en	  vigtigper,	  
er	  skaldet,	  tæt	  og	  tyk.	  
Havremandens	  klokker	  	  
ringer,	  når	  han	  rokker.	  
Rug	  har	  ikke	  nær	  så	  lang	  	  
Og	  flot	  paryk	  som	  byg.	  
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2.	  Det	  var	  en	  lørdag	  aften	  
Musik:	  Folkemelodi	  
Tekst:	  Svend	  v.	  Grundtvig	  

Det	  var	  en	  lørdag	  aften	  
jeg	  sad	  og	  vented’	  dig.	  
Du	  loved’	  mig	  at	  komme	  vist	  
men	  kom	  dog	  ej	  til	  mig.	  
	  

	  

Jeg	  lagde	  mig	  på	  sengen	  
og	  græd	  så	  bitterlig.	  
og	  hver	  en	  gang	  at	  døren	  gik	  
jeg	  troede,	  det	  var	  dig.	  
	  

	  

Jeg	  stod	  op	  søndag	  morgen	  	  
og	  flettede	  mit	  hår;	  
så	  gik	  jeg	  mig	  til	  kirken	  hen	  
og	  om	  den	  kirkegård.	  
	  

	  

Men	  du	  kom	  ej	  til	  kirke	  
og	  ej	  i	  kirken	  ind.	  
for	  du	  har	  få’t	  en	  anden	  kær	  
og	  slaget	  mig	  af	  sind.	  
	  

	  

Jeg	  gik	  mig	  hjem	  så	  ene	  
hen	  ad	  den	  kirkesti	  
og	  hvert	  et	  spor	  på	  stien	  var	  
der	  faldt	  min	  tåre	  i.	  
	  

	  

De	  røde	  bånd	  og	  skønne	  
som	  du	  engang	  mig	  gav	  
dem	  bærer	  jeg	  ret	  aldrig	  mer,	  
jeg	  stunder	  til	  min	  grav.	  
	  

	  

Hvor	  kan	  man	  plukke	  roser	  
hvor	  ingen	  roser	  gror!	  
Hvor	  kan	  man	  finde	  kærlighed	  
hvor	  kærlighed	  ej	  bor!	  

	  

Jeg	  ville	  roser	  plukke	  
jeg	  plukker	  ingen	  fler’;	  
jeg	  elsked’	  dig	  så	  inderlig	  
jeg	  elsker	  aldrig	  mer’!	  
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3.	  Jeg	  gik	  mig	  over	  sø	  og	  land	  
Musik:	  Folkemelodi	  
Tekst:	  	  Gammel	  sangleg	  

Jeg	  gik	  mig	  over	  sø	  og	  land,	  
der	  mødte	  jeg	  en	  gammel	  mand.	  
Han	  sagde	  så	  og	  spurgte	  så:	  
"Og	  hvor	  har	  du	  så	  hjemme?"	  
"Jeg	  har	  hjemme	  i	  Hoppeland,	  
Hoppeland,	  Hoppeland.	  
Alle	  de,	  som	  hoppe	  kan	  
de	  har	  hjemme	  i	  Hoppeland.	  
	  

	  

Jeg	  gik	  mig	  over	  sø	  og	  land,	  
der	  mødte	  jeg	  en	  gammel	  mand.	  
Han	  sagde	  så	  og	  spurgte	  så:	  
"Og	  hvor	  har	  du	  så	  hjemme?"	  
"Jeg	  har	  hjemme	  i	  Klappeland,	  
Klappeland,	  Klappeland.	  
Alle	  de,	  som	  klappe	  kan	  
de	  har	  hjemme	  i	  Klappeland.	  
	  

	  

Jeg	  gik	  mig	  over	  sø	  og	  land,	  
der	  mødte	  jeg	  en	  gammel	  mand.	  
Han	  sagde	  så	  og	  spurgte	  så:	  
"Og	  hvor	  har	  du	  så	  hjemme?"	  
"Jeg	  har	  hjemme	  i	  Danseland,	  
Danseland,	  Danseland.	  
Alle	  de,	  som	  danse	  kan	  
de	  har	  hjemme	  i	  Danseland.	  
	  

	  

	  

148



SdU	  dansk	  Modul	  1	  	   	   Sange 
	  

4.	  Hist	  hvor	  vejen	  slår	  en	  bugt	  
Musik:	  J.C.	  Gebauer	  
Tekst:	  H.C.	  Andersen	  

1.	  Hist	  hvor	  vejen	  slår	  en	  bugt	  
ligger	  der	  et	  hus	  så	  smukt.	  
Hist	  hvor	  vejen	  slår	  en	  bugt	  
ligger	  der	  et	  hus	  så	  smukt.	  
Væggene	  lidt	  skæve	  står	  
ruderne	  er	  ganske	  små	  
døren	  synker	  halvt	  i	  knæ	  
hunden	  gør,	  det	  lille	  kræ	  
under	  taget	  svaler	  kvidre	  
solen	  synker	  -‐	  og	  så	  vid're.	  
	  

	  

2.	  I	  den	  røde	  aftensol	  
sidder	  moder	  i	  sin	  stol;	  
I	  den	  røde	  aftensol	  
sidder	  moder	  i	  sin	  stol;	  
Drengen	  er	  så	  frisk	  og	  sund	  
æblekinden	  rød	  og	  rund	  
Se,	  hvor	  hun	  i	  spøg	  ham	  banker	  
på	  de	  søde	  pusselanker.	  
	  

	  

3.	  Katten	  står	  og	  krummer	  ryg	  
men	  forstyrres	  af	  en	  myg.	  
Katten	  står	  og	  krummer	  ryg	  
men	  forstyrres	  af	  en	  myg.	  
Barsk	  han	  den	  med	  poten	  slår	  
Og	  igen	  som	  hofmand	  står	  
Moder	  klapper	  barnets	  kind,	  
se,	  hvor	  sødt	  det	  sover	  ind,	  	  
drømmer	  om	  de	  engle	  smukke	  
i	  sin	  lille,	  pæne	  vugge.	  
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5.	  To	  skridt	  til	  højre	  
Musik:	  Ukendt	  
Tekst:	  Ukendt	  

To	  skridt	  til	  højre	  
og	  to	  skridt	  til	  venstre	  
Arme	  bøj	  og	  arme	  stræk	  og	  
Klappe	  klappe	  klap	  	  
(gentag	  hele	  verset).	  
	  

	  

Op	  på	  tæerne	  
Ned	  i	  knæerne	  
Knæ	  og	  mave,	  skulder	  pande	  
Klappe	  klappe	  klap	  	  
(gentag	  hele	  verset)	  
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6.	  Tre	  små	  kinesere	  
Musik:	  Ukendt	  
Tekst:	  Ukendt	  

Tre	  små	  kinesere	  på	  Højbroplads.	  
Sad	  og	  spillede	  på	  kontrabas.	  
Så	  kom	  en	  betjent,	  
så	  hvad	  der	  var	  hændt.	  
Tre	  små	  kinesere	  på	  Højbroplads.	  
	  

	  

a)	  
Tra	  sma	  kanasara	  pa	  Hajbraplads.	  
Sad	  ag	  spallade	  pa	  kantrabas.	  
Så	  kam	  an	  batjant,	  
Sa	  hvad	  da	  var	  handt.	  
Tra	  sma	  kanasara	  pa	  Hajbraplads.	  
	  

	  

e)	  
Tre	  sme	  kenesere	  pe	  Hejbrepleds.	  
Sed	  eg	  spellede	  pe	  kentrebes.	  
Se	  kem	  en	  betjent,	  
Se	  hved	  der	  ver	  hendt.	  
Tre	  sme	  kenesere	  pe	  Hejbrepleds.	  
	  

	  

i)	  
Tri	  smi	  kinisiri	  p	  i	  Hijbriplids.	  
Sid	  ig	  spillidi	  p	  i	  kintribis.	  
Si	  kim	  in	  bitjint,	  
si	  hvid	  di	  vir	  hindt	  
Tri	  smi	  kinisiri	  pi	  Hijbriplidt	  
	  

	  

o)	   	  
u)	   	  
y)	   	  
æ)	   	  
ø)	   	  
å)	   	  
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7.	  Jeg	  er	  en	  papegøje	  
Musik:	  Egner	  Thorbjørn	  
Tekst:	  Egner	  Thorbjørn	  (Halfdan	  Rasmussen)	  

1.	  Jeg	  er	  en	  papegøje	  fra	  Amerika	  
Min	  far	  var	  papegøjefiskepakker	  
Jeg	  sagde	  ingenting,	  men	  mor	  hun	  
sagde	  nu	  og	  da:	  
Han	  lærer	  nok	  at	  tale,	  når	  han	  
snakker.	  
Nu	  synger	  jeg:	  Å	  falleri	  og	  fallera.	  
Hvis	  nogen	  spørger	  mig,	  hvor	  jeg	  
kommer	  fra,	  
så	  svarer	  jeg:	  Å	  falleri-‐ha-‐ha!	  
Jeg	  er	  en	  papegøje	  fra	  Amerika.	  
	  

	  

2.	  	  Jeg	  bo’de	  i	  en	  skov	  til	  jeg	  blev	  
konfirmer’t	  
Så	  blev	  jeg	  fanget	  af	  en	  fuglefanger.	  
Han	  lærte	  mig	  at	  synge	  da	  han	  selv	  var	  
for	  genert	  
og	  siden	  blev	  jeg	  operettesanger.	  
Nu	  synger	  jeg:	  Å	  falleri	  og	  fallera.	  
Hvis	  nogen	  spørger	  mig,	  hvor	  jeg	  
kommer	  fra.	  
så	  svarer	  jeg:	  Å	  falleri-‐ha-‐ha!	  
Jeg	  er	  en	  papegøje	  fra	  Amerika.	  
	  

	  

3.	  En	  dag	  kom	  der	  en	  skipper	  ind	  og	  
købte	  mig	  
for	  femogtyve	  kroner	  og	  en	  blomme.	  
Jeg	  spiste	  blommen	  selv	  og	  skreg	  
hurra!	  Og	  fløj	  min	  vej	  
og	  siden	  kom	  jeg	  her	  til	  Kardemomme	  
Her	  synger	  jeg	  -‐	  å	  falleri	  og	  fallera!	  
og	  byder	  man	  mig	  sukker,	  siger	  jeg	  ja!	  
For	  alle	  ved:	  Å	  falleri-‐ha-‐ha	  
at	  jeg	  er	  papegøjen	  fra	  Amerika.	  
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8.	  Fra	  Engeland	  til	  Skotland	  
Musik:	  Ukendt	  
Tekst:	  Svensk	  oprindelse	  

Fra	  Engeland	  til	  Skotland	  
der	  sejlede	  en	  brig	  
med	  læk	  i	  begge	  ender	  
og	  med	  en	  rådden	  rig.	  
	  
Og	  helledusseda,	  
Vi	  kommer	  langvejs	  fra.	  
Hurra	  for	  skippers	  kone,	  
når	  vi	  ser	  Amerika.	  
	  

	  

Vi	  havde	  ingen	  anker	  
og	  heller	  ingen	  rat,	  
vi	  sejled	  efter	  bølgerne	  	  
og	  skippers	  gamle	  hat-‐	  
	  
Og	  helledusseda...	  
	  

	  

Lanternerne	  i	  stavnen	  
vi	  hængte	  aldrig	  ud,	  
vi	  klared'	  os	  med	  lygten	  
på	  kaptajnens	  røde	  tud.	  
	  
Og	  helledusseda...	  

	  

Hver	  morgen	  og	  hver	  aften	  
så	  fik	  vi	  mælke-‐grød,	  
men	  det	  var	  den	  slags	  mælk	  
som	  udi	  i	  Nordsøen	  flød.	  
	  
Og	  helledusseda...	  
	  

	  

Kahytten	  som	  vi	  boed'	  i	  
det	  var	  et	  brænde	  skur,	  
kompasset	  det	  var	  skiven	  
af	  et	  gammelt	  kukkerur.	  
	  
Og	  helledusseda...	  
	  

	  

Vor	  skipper	  prygled'	  konen	  
både	  gul	  og	  blå	  hver	  dag,	  
så	  blev	  hun	  hejst	  i	  mastens	  top	  
-‐	  det	  var	  det	  svenske	  flag.	  
	  
Og	  helledusseda...	  
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9.	  Blæksprutten	  Olsen	  
Musik:	  Tage	  Mortensen	  
Tekst:	  Halfdan	  Rasmussen	  

Blæksprutten	  Olsen,	  
der	  er	  så	  begavet,	  
bor	  i	  et	  blækhus	  
på	  bunden	  af	  havet.	  
	  

	  

Hver	  gang	  der	  kommer	  
en	  hornfisk	  og	  trutter,	  
hopper	  den	  op	  af	  
sit	  blækhus	  og	  sprutter.	  
	  

	  

Men	  når	  der	  kommer	  
en	  hvalfisk	  derhen,	  
hopper	  den	  ned	  i	  
sit	  blækhus	  igen!	  
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10.	  Marken	  er	  mejet	  
Musik:	  	  Folkemelodi	  
Tekst:	  Mads	  Hansen	  

1.	  Marken	  er	  mejet,	  og	  høet	  er	  høstet	  
kornet	  er	  i	  laderne	  og	  høet	  står	  i	  hæs.	  
Frugten	  er	  plukket,	  og	  træet	  er	  rystet,	  
og	  nu	  går	  det	  hjemad	  med	  det	  
allersidste	  læs.	  
	  

	  

2.	  Rev	  vi	  marken	  let	  
det	  er	  gammel	  ret	  
fuglen	  og	  den	  fattige	  skal	  også	  være	  
mæt.	  
	  

	  

3.	  Loen	  vi	  pynter	  med	  blomster	  og	  
blade	  

vi	  har	  georginer	  og	  bonderoser	  nok.	  
Børnene	  danser	  allerede	  så	  glade	  

alle	  vore	  piger	  står	  ventende	  i	  flok.	  
Bind	  så	  korn	  i	  krans,	  
hurra,	  her	  til	  lands	  
sluttes	  altid	  høsten	  med	  et	  gilde	  og	  en	  
dans.	  
	  
Bind	  så	  korn	  i	  krans,	  
hurra,	  her	  til	  lands	  
sluttes	  altid	  høsten	  med	  et	  gilde	  og	  en	  
dans.	  
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11.	  Ole	  sad	  på	  en	  knold	  og	  sang	  
Musik:	  Alfred	  Toft	  
Tekst:	  Jeppe	  Aakjær	  

Ole	  sad	  på	  en	  knold	  og	  sang,	  
la	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
får	  og	  beder	  omkring	  ham	  sprang	  
Tra	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
	  

	  

Lyngen	  suses,	  og	  skyen	  gled	  
la	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
udflugtslængsler	  i	  hjertet	  sved.	  
Tra	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
	  

	  

Heden	  stænged’,	  og	  mindet	  spandt	  
la	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
moders	  øjne	  dog	  stærkest	  bandt.	  
Tra	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
	  

	  

Snart	  den	  ting	  dog	  blev	  åbenbar	  
la	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
minder	  gør	  ikke	  sagen	  klar.	  
Tra	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
	  

	  

Stak	  så	  Ole	  en	  dag	  i	  trav	  
la	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
stod	  med	  ét	  ved	  det	  store	  hav.	  
Tra	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
	  

	  

Øjet	  skinnede	  ,	  tåren	  randt,	  
la	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
intet	  mere	  i	  verden	  bandt.	  
Tra	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
	  

	  

Over	  havene	  hyrden	  fór	  
la	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
fårene	  står	  der	  endnu	  og	  glor.	  
Tra	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
	  

	  

Ej	  kan	  bede	  og	  får	  forstå	  
la	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
længslers	  tog	  over	  bølgen	  blå.	  
Tra	  la	  la	  la	  la,	  la	  la	  la	  la	  la	  
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12.	  I	  dag	  der	  det	  Oles	  fødselsdag	  
Musik:	  Otto	  Mikkelsen	  
Tekst:	  Otto	  Mikkelsen	  

I	  dag	  er	  det	  Oles	  fødselsdag	  
Hurra!	  Hurra!	  Hurra!	  
Han	  sikkert	  sig	  en	  gave	  får	  
som	  han	  har	  ønsket	  sig	  i	  år	  
med	  dejlig	  chokolade	  med	  kager	  til.	  
	  

	  

Hvor	  smiler	  han,	  hvor	  er	  han	  glad	  
Hurra!	  Hurra!	  Hurra!	  
Men	  denne	  dag	  er	  også	  rar	  
for	  hjemme	  venter	  mor	  og	  far	  
med	  dejlig	  chokolade	  med	  kager	  til.	  
	  

	  

Og	  når	  han	  hjem	  fra	  skolen	  går	  
Hurra!	  Hurra!	  Hurra!	  
så	  skal	  han	  hjem	  og	  holde	  fest	  
og	  hvem	  der	  kommer	  med	  som	  gæst	  
får	  dejlig	  chokolade	  med	  kager	  til.	  
	  

	  

Til	  slut	  vi	  råber	  højt	  i	  kor:	  
Hurra!	  Hurra!	  Hurra!	  
Gid	  Ole	  længe	  leve	  må	  
og	  sine	  ønsker	  opfyldt	  få	  -‐	  
og	  dejlig	  chokolade	  med	  kager	  til.	  
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13.	  Den	  lille	  frække	  Frederik	  
Musik:	  Henning	  Hansen	  
Tekst:	  Halfdan	  Rasmussen	  

1.	  Den	  lille,	  frække	  Frederik	  
som	  elsker	  sjov	  og	  mekanik	  
har	  købt	  en	  bil	  og	  kører	  nu	  
og	  siger	  babu,	  babu	  babu!	  
	  

	  

2.	  Han	  gi’r	  den	  rigeligt	  med	  gas	  
og	  kører	  hen	  til	  Højbro	  Plads	  
hvor	  Absalon	  ta'r	  hjelmen	  af	  
og	  siger	  goddag,	  goddag,	  goddag!	  
	  

	  

3.	  Så	  kører	  han	  til	  Jægerspris	  
og	  bytter	  bilen	  for	  en	  gris	  
og	  bytter	  grisen	  for	  en	  bog	  
med	  billede	  af	  et	  lille	  tog.	  
	  

	  

4.	  Så	  kører	  han	  med	  toget	  hjem	  
og	  spiser	  middag	  klokken	  fem,	  
og	  så	  er	  den	  fortælling	  slut,	  
og	  toget	  siger	  futtefut!	  
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14.	  Tingelingelater	  
Musik:	  Ukendt	  
Tekst:	  Ukendt	  

1.	  Tingelingelater	  tinsoldater	  
blymatroser,	  bum,	  bum,	  bum!	  
Se	  til	  højre,	  se	  til	  venstre,	  
hele	  regimentet	  vender	  om!	  
	  

	  

2	  
Nu	  er	  klokken	  blevet	  mange	  

nu	  må	  vi	  se	  at	  komme	  hjem,	  
ellers	  bli'r	  vor	  moder	  bange	  

tingelingelater	  om	  igen.	  
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15.	  For	  en	  fremmed	  barskt	  og	  fattigt	  
Musik:	  Ernst	  A.	  Kiørboe	  
Tekst:	  A.	  Egeberg	  Jensen	  

For	  en	  fremmed	  barskt	  og	  fattigt	  
er	  vort	  land,	  men	  rigt	  på	  minder	  
for	  dets	  børn	  og	  fuldt	  af	  skønhed;	  
her	  plovjernet	  guldhorn	  finder.	  
	  

	  

Østpå	  knejser	  over	  sletten	  
som	  en	  kæmpe	  Kloster	  kirke;	  
vestpå	  mindet	  stedse	  taler	  
om	  Hans	  Schaks	  og	  Rantzaus	  virke.	  
	  

	  

Skønt	  er	  landet;	  ingen	  hindring	  
standser	  blikket,	  når	  det	  vanker	  
over	  vidderne	  og	  henter	  
fred	  og	  ro	  til	  sind	  og	  tanker.	  
	  

	  

Her	  er	  skønt,	  når	  duggen	  perler	  
trindt	  i	  engens	  blomstervrimmel	  
under	  lærkens	  jubeltoner	  
fra	  den	  høje,	  lyse	  himmel;	  
	  

	  

Skønt,	  når	  solen	  går	  i	  hav	  
og	  farver	  enge	  gyldenrøde,	  
når	  langs	  gadens	  gamle	  huse	  
Møgeltønders	  linde	  gløde.	  
	  

	  

Nattens	  dybe	  stilhed	  brydes,	  
når	  de	  vilde	  svaner	  skrige;	  
hvem	  kan	  glemme	  fugletrækket	  
over	  Rudbøl	  sø	  og	  dige!	  
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16.	  Lille	  sky	  gik	  morgentur	  
Musik:	  Knud	  Vad	  Thomsen	  
	  Tekst:	  Halfdan	  Rasmussen	  

1.	  Lille	  sky	  gik	  morgentur	  
på	  den	  blanke	  himmel,	  
tegned’	  skygger	  på	  en	  mur,	  
så	  på	  verdens	  vrimmel.	  
	  

	  

2.	  Kikkede	  i	  søens	  vand,	  
så	  sin	  egen	  mave,	  
så	  en	  lille	  vralteand	  
gå	  i	  præstens	  have.	  
	  

	  

3.	  Kunne	  ikke	  holde	  sig,	  
havde	  ingen	  potte,	  
lod	  det	  dryppe	  på	  en	  vej,	  
skønt	  den	  ikke	  måtte.	  
	  

	  

4.	  Løb	  med	  blæsten	  hjem	  igen,	  
så	  et	  bjerg	  med	  sne	  på,	  
fik	  en	  lille	  smule	  skænd	  
og	  en	  anden	  ble	  på.	  
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17.	  Jeg	  ved	  en	  lærkerede	  
Musik:	  Carl	  Nielsen	  
Tekst:	  Harald	  Bergstedt	  

Jeg	  ved	  en	  lærkerede	  
jeg	  siger	  ikke	  mer’;	  
den	  findes	  på	  en	  hede	  
et	  sted,	  som	  ingen	  ser.	  
	  

	  

I	  reden	  er	  der	  unger	  
og	  ungerne	  har	  dun.	  
De	  pipper,	  de	  har	  tunger,	  
og	  reden	  er	  så	  lun.	  
	  

	  

Og	  de	  to	  gamle	  lærker,	  
de	  flyver	  tæt	  omkring.	  
Jeg	  tænker	  nok,	  de	  mærker,	  
jeg	  gør	  dem	  ingenting.	  
	  

	  

Jeg	  lurer	  bag	  en	  slåen.	  
Dér	  står	  jeg	  ganske	  nær	  
Jeg	  rækker	  mig	  på	  tåen	  
og	  holder	  på	  mit	  vejr.	  
	  

	  

For	  ræven	  han	  vil	  bide	  
og	  drengen	  samle	  bær.	  
Men	  ingen	  skal	  få	  vide,	  
hvor	  lærkereden	  er.	  
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18.	  Rapanden	  Rasmus	  
Musik:	  Axel	  Brüel	  
Tekst:	  Halfdan	  Rasmussen	  

1.	  Rapanden	  Rasmus	  fra	  Rinkenæs	  
sogn	  
kørte	  en	  tur	  i	  sin	  enspændervogn.	  
Hesten	  for	  vognen	  blev	  træt	  af	  at	  gå	  
Først	  gik	  den	  baglæns,	  Så	  gik	  den	  i	  stå.	  
	  

	  

2.	  	  Rasmus	  tog	  selen	  om	  halsen	  og	  fløj.	  
Hesten	  sad	  bagved	  i	  vognen	  og	  røg.	  
Men,	  ih,	  hvor	  de	  gloede	  i	  Rinkenæs	  
Sogn	  
da	  Rasmus	  kom	  flyvende	  med	  hyphest	  
og	  vogn.	  
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19.	  Min	  lille	  hest	  
Musik:	  Hanne	  Passer	  
Tekst:	  Halfdan	  Rasmussen	  

1.	  En	  vej	  går	  ind	  i	  himlen	  hvor	  jeg	  bor	  
imellem	  hvide	  skyer	  og	  grønne	  marker.	  
Ved	  vejen	  står	  en	  lille	  hest	  og	  sparker	  
og	  spiser	  græs	  og	  vokser	  og	  bliver	  stor.	  
	  

	  

2.	  Når	  dagen	  gryr	  og	  vækker	  blomst	  og	  
bi	  
og	  lyset	  planter	  træer	  og	  rosenranker,	  
da	  står	  min	  lille	  hest	  med	  våde	  flanker	  
og	  vrinsker	  en	  godmorgenmelodi.	  
	  

	  

3.	  Når	  middagsstunden	  slår	  sin	  vifte	  ud	  
og	  solen	  brænder	  havren	  tung	  og	  
gylden,	  
da	  går	  min	  lille	  hest	  i	  læ	  bag	  hylden	  
og	  kysser	  den	  og	  mener	  den	  er	  gud.	  
	  

	  

4.	  Ved	  aften	  bliver	  den	  hentet	  af	  en	  
dreng,	  
som	  klapper	  den	  på	  mulen	  mens	  han	  
snakker.	  
Så	  går	  de	  sammen	  mellem	  lave	  bakker,	  
hvor	  åen	  nynner	  som	  en	  gylden	  streng	  
	  

	  

5.	  Men	  kommer	  natten	  ridende	  fra	  
vest	  
med	  dug	  på	  koderne	  og	  sølvblå	  
tømme,	  
da	  går	  min	  lille	  hest	  herud	  i	  drømme.	  
Og	  derfor	  elsker	  jeg	  min	  lille	  hest.	  
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20.	  Det	  er	  i	  dag	  
Musik:	  Poul	  Schierbeck	  
Tekst:	  Ludvig	  Holstein	  

1.	  Det	  er	  i	  dag	  et	  vejr,	  et	  solskinsvejr!	  
O	  søde	  vår,	  så	  er	  du	  atter	  nær!	  
Nu	  vil	  jeg	  glemme	  rent,	  at	  det	  var	  
vinter,	  
nu	  vil	  jeg	  gå	  og	  købe	  hyacinter	  
og	  bringe	  dem	  til	  én,	  som	  jeg	  har	  kær.	  
	  

	  

2.	  Hun	  købte	  af	  de	  hvide	  og	  de	  blå	  
hun	  købte	  af	  de	  smukkeste,	  hun	  så.	  
Det	  er	  i	  dag	  et	  vejr!	  Og	  solen	  skinner!	  
Og	  om	  mig	  svæver	  lutter	  lyse	  minder,	  
dem	  ta'r	  jeg	  med	  til	  den,	  jeg	  tænker	  
på.	  
	  

	  

3.	  Og	  de	  kom	  svævende	  i	  ring	  og	  rad.	  
Hun	  gik	  imellem	  dem	  og	  var	  så	  glad.	  
Det	  er	  i	  dag	  et	  solskin	  uden	  mage!	  
Og	  jeg	  har	  solskin	  nok	  til	  mange	  dage,	  
og	  jeg	  må	  kysse	  hvert	  et	  lille	  blad.	  
	  

	  

4.	  Hun	  kyssede	  dem	  alle,	  hver	  især,	  
hun	  bragte	  dem	  til	  den,	  hun	  havde	  
kær.	  
Min	  ven,	  her	  kommer	  jeg	  med	  
hyacinter!	  
Min	  ven,	  nu	  glemmer	  vi,	  at	  det	  er	  
vinter!	  
Det	  er	  i	  dag	  et	  vejr,	  et	  solskinsvejr!	  
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21.	  I	  østen	  stiger	  solen	  op	  
Musik:	  Weyse	  
Tekst:	  Ingemann	  

1.	  I	  østen	  stiger	  solen	  op	  
den	  spreder	  guld	  på	  sky	  
går	  over	  hav	  og	  bjergetop	  
går	  over	  land	  og	  by	  
	  

	  
	  

2.	  Den	  kommer	  fra	  den	  favre	  kyst	  
hvor	  Paradiset	  lå;	  
den	  bringer	  lys	  og	  liv	  og	  lyst	  
til	  store	  og	  til	  små.	  
	  

	  

3.	  Den	  hilser	  os	  endnu	  så	  smukt	  
fra	  Edens	  morgenrød	  -‐	  
hvor	  træet	  stod	  med	  evig	  frugt,	  
hvor	  livets	  væld	  udflød.	  
	  

	  

4.	  Den	  hilser	  os	  fra	  livets	  hjem	  
hvor	  størst	  Guds	  lys	  oprandt	  
med	  stjernen	  over	  Betlehem	  
som	  Østens	  vise	  fandt.	  
	  

	  

5.	  Og	  med	  Guds	  sol	  udgår	  fra	  øst	  
en	  himmelsk	  glans	  på	  jord	  
et	  glimt	  fra	  Paradisets	  kyst	  
hvor	  livets	  abild	  gror.	  
	  

	  

6.	  Og	  alle	  stjerner	  neje	  sig	  
hvor	  østens	  sol	  går	  frem	  
den	  synes	  dem	  hin	  stjerne	  lig	  
der	  stod	  ved	  Betlehem.	  
	  

	  

7.	  Du	  soles	  sol	  fra	  Betlehem!	  
hav	  tak	  og	  lov	  og	  pris	  
for	  hvert	  et	  glimt	  fra	  lysets	  hjem	  
og	  fra	  dit	  paradis.	  
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22.	  Jeg	  vil	  male	  dagen	  	  
Musik:	  Ukendt	  
Tekst:	  Ukendt	  

Jeg	  vil	  male	  dagen	  blå,	  
med	  en	  solskinsstribe	  på,	  	  
vælge	  lyset	  frem	  for	  skyggen,	  
gi´	  mig	  selv	  et	  puf	  i	  ryggen,	  
tro	  på	  alting,	  selv	  på	  lykken.	  
Jeg	  vil	  male	  dagen	  blå.	  
	  

	  

Jeg	  vil	  male	  dagen	  gul,	  
solen	  som	  en	  sommerfugl,	  
sætter	  sig	  på	  mine	  hænder,	  
alle	  regnvejrsdage	  ender,	  
der	  står	  "maj"	  på	  min	  kalender.	  
Jeg	  vil	  male	  dagen	  gul.	  
	  

	  

Jeg	  vil	  male	  dagen	  rød,	  
med	  den	  sidste	  roses	  glød,	  
jeg	  vil	  plukke	  kantareller,	  
løvetand	  og	  brændenælder,	  
leve	  i	  det	  nu,	  der	  gælder.	  
Jeg	  vil	  male	  dagen	  rød.	  
	  

	  

Jeg	  vil	  male	  dagen	  grøn,	  
dyb	  og	  kølig	  -‐	  flaskegrøn,	  
sætte	  tændte	  lys	  i	  stager,	  
glemme	  rynker,	  dobbelthager,	  
håbe	  på	  mit	  spejl	  bedrager.	  
Jeg	  vil	  male	  dagen	  grøn.	  
	  

	  

Jeg	  vil	  male	  dagen	  hvid,	  
nu,	  hvor	  det	  er	  ulvetid,	  
købe	  franske	  anemoner,	  
for	  de	  sidste	  tyve	  kroner,	  
lytte	  til	  Vivaldis	  toner.	  
Jeg	  vil	  male	  dagen	  hvid.	  
	  

	  

Jeg	  vil	  male	  dagen	  lys,	  
strege	  ud	  og	  sætte	  kryds,	  
jeg	  har	  tusind	  ting	  at	  gøre,	  
klokken	  elleve-‐femogfyrre,	  
blev	  november	  hængt	  til	  tørre.	  
Jeg	  vil	  male	  dagen	  lys.	  
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23.	  Er	  du	  sur	  og	  trist	  
Musik:	  Ukendt	  
Tekst:	  Ukendt	  

1.	  Er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  klap	  i	  hænderne	  (klap	  klap)	  	  
er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  klap	  i	  hænderne	  (klap	  klap)	  	  
er	  du	  sur	  og	  trist,	  min	  ven	  	  
skal	  du	  snart	  bli'	  glad	  igen	  	  
er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  klap	  i	  hænderne	  (klap	  klap)	  
	  

	  

2.	  :/:	  Er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  knips	  med	  fingrene	  (knips	  knips)	  	  
:/:	  er	  du	  sur	  og	  trist,	  min	  ven	  
skal	  du	  snart	  bli'	  glad	  igen	  
er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  knips	  med	  fingrene	  (knips	  knips).	  
	  

	  

3.	  :/:	  Er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  slå	  på	  dine	  lår	  (klask	  klask)	  	  
:/:	  Er	  du	  sur...	  
	  

	  

4.	  :/:	  Er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  tramp	  med	  fødderne	  (tramp	  tramp)	  	  
:/:	  Er	  du	  sur...	  
	  

	  

5.	  :/:	  Er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  råb	  et	  højt	  "Hurra"	  (Hur-‐ra)	  	  
:/:	  Er	  du	  sur	  ...	  
	  

	  

6.	  Er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  prøv	  dem	  alle	  fem:	  
(klap	  klap/knips	  knips/klask	  klask/tramp	  
tramp/Hur-‐ra)	  
	  
Er	  du	  sur	  og	  trist	  
så	  prøv	  dem	  alle	  fem:	  
(klap	  klap/knips	  knips/klask	  klask	  
tramp	  tramp/Hur-‐ra)	  
	  
Er	  du	  sur	  og	  trist,	  min	  ven	  	  
skal	  du	  snart	  bli'	  glad	  igen	  
er	  du	  sur	  og	  trist,	  så	  prøv	  dem	  alle	  5:	  	  
(klap	  klap/knips	  knips/klask	  klask	  tramp	  
tramp/Hur-‐ra).	  
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24.	  Du	  kom	  med	  alt	  det	  der	  var	  dig	  
Musik:	  Per	  Warming	  
Tekst:	  Jens	  Rosendal	  

Du	  kom	  med	  alt	  det	  der	  var	  dig	  
og	  sprængte	  hver	  en	  spærret	  vej	  
og	  hvilket	  forår	  blev	  det!	  
Det	  år,	  da	  alt	  blev	  stærkt	  og	  klart	  
og	  vildt	  og	  fyldt	  med	  tøbrudsfart	  
og	  alting	  råbte:	  lev	  det!	  
	  

	  

Jeg	  stormede	  ud	  og	  købte	  øl	  
ja,	  vinterens	  gamle,	  stive	  føl	  
for	  ud	  på	  grønne	  enge	  
og	  du	  blev	  varm	  og	  lys	  og	  fuld	  
og	  håret	  vat	  det	  pure	  guld	  
som	  solen	  -‐	  skjult	  for	  længe.	  
	  

	  

Og	  blomster	  åbnede	  sig	  og	  så	  
at	  nu	  blev	  himlen	  stor	  og	  blå	  
og	  stunden	  født	  til	  glæde.	  
Din	  næve	  var	  så	  varm	  og	  god	  	  
og	  du	  blev	  smuk	  og	  fuld	  af	  mod	  
så	  smuk,	  jeg	  måtte	  græde.	  
	  

	  

Vorherre	  selv	  bød	  ind	  til	  fest	  
og	  kyssede	  hver	  benovet	  gæst	  
i	  kærlighedens	  sale	  
med	  øjne,	  undrende	  og	  blå	  
vi	  bare	  så	  og	  så	  og	  så	  
og	  slugte	  livets	  tale:	  
	  

	  

At	  livet	  det	  er	  livet	  værd	  
på	  trods	  af	  tvivl	  og	  stort	  besvær	  
på	  trods	  af	  det	  der	  smerter,	  
og	  kærligheden	  er	  og	  bli’r	  
og	  hvad	  end	  hele	  verden	  si'r,	  
så	  har	  den	  vore	  hjerter.	  
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25.	  Fastelavn	  er	  mit	  navn	  
Musik:	  Ukendt	  
Tekst:	  Ukendt	  

1.	  Fastelavn	  er	  mit	  navn,	  
boller	  vil	  jeg	  have.	  
Hvis	  jeg	  ingen	  boller	  får,	  
så	  laver	  jeg	  ballade.	  
	  

	  

2.	  Boller	  op	  boller	  ned	  
boller	  i	  min	  mave.	  
Hvis	  jeg	  ingen	  boller	  får,	  
så	  laver	  jeg	  ballade.	  
	  

	  

	  

170



SdU	  dansk	  Modul	  1	  	   	   Sange 
	  

	  26.	  	  Vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du	  
Musik:	  Ukendt	  
Tekst:	  Ukendt	  

1.	  Vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du,	  vil	  du	  

med	  mig	  ud	  i	  marken	  gå?	  
	  

	  

2.	  	  Ja-‐men,ja-‐men,ja-‐men,ja-‐men,ja-‐
men,der	  skal	  tredive	  streger	  stå.	  
	  

	  

3.	  Se	  nu,	  se	  nu,	  se	  nu,	  se	  nu,	  se	  nu,	  
det	  vil	  ikke	  rigtigt	  gå.	  
	  

	  

4.	  Ja-‐så,	  ja-‐så,	  ja-‐så,	  ja-‐så,	  ja-‐så,	  
må	  du	  passe	  bedre	  på.	  
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27.	  Højt	  fra	  træets	  grønne	  top	  
Musik:	  E	  Hornemann	  1848	  
Tekst:	  P	  Faber	  1848	  

Højt	  fra	  træets	  grønne	  top	  
stråler	  juleglansen	  
spillemand,	  spil	  lystigt	  op	  
nu	  begynder	  dansen.	  
Læg	  nu	  smukt	  din	  hånd	  i	  min	  	  
ikke	  rør	  ved	  den	  rosin!	  
Først	  skal	  træet	  vises	  
siden	  skal	  det	  spises.	  
	  

	  

Se,	  børnlil,	  nu	  går	  det	  godt	  
I	  forstår	  at	  trave,	  
lad	  den	  lille	  Signe	  blot	  
få	  sin	  julegave.	  
Løs	  kun	  selv	  det	  røde	  bånd!	  
Hvor	  du	  ryster	  på	  din	  hånd	  
Når	  du	  strammer	  garnet,	  
kvæler	  du	  jo	  barnet!	  
	  

	  

Peter	  har	  den	  gren	  så	  kær,	  
hvorpå	  trommen	  hænger	  
hver	  gang	  han	  den	  kommer	  nær	  
vil	  han	  ikke	  længere.	  
Hvad	  du	  ønsker,	  skal	  du	  få	  
når	  jeg	  blot	  kan	  stole	  på	  
at	  du	  ej	  vil	  tromme	  
før	  min	  sang	  er	  omme.	  
	  

	  

Anna,	  hun	  har	  ingen	  ro	  

før	  hun	  får	  sin	  pakke	  
fire	  alen	  merino	  

til	  en	  vinterfrakke.	  
Barn,	  du	  bli’r	  mig	  altfor	  dyr	  
men	  da	  du	  så	  propert	  syr	  
sparer	  vi	  det	  atter,	  
ikke	  sandt,	  min	  datter?	  
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Denne	  fane	  ny	  og	  god	  
giver	  jeg	  til	  Henrik.	  
Du	  er	  stærk	  og	  du	  har	  mod	  
du	  skal	  være	  fændrik.	  
Hvor	  han	  svinger	  fanen	  kækt	  
Børn,	  I	  skylder	  ham	  respekt	  
vid,	  det	  er	  en	  ære,	  
Dannebrog	  at	  bære.	  
	  

	  

O,	  hvor	  er	  den	  blød	  og	  rar	  
sikken	  dejlig	  hue!	  
Den	  skal	  sikre	  bedstefar	  
imod	  frost	  og	  snue.	  
Lotte,	  hun	  kan	  være	  stolt	  
tænk	  jer,	  hun	  har	  garnet	  holdt!	  
Det	  kan	  Hanne	  ikke,	  
hun	  kan	  bare	  strikke.	  
	  

	  

Børn,	  nu	  er	  jeg	  bleven	  træt	  
og	  I	  får	  ej	  mere.	  
Moder	  er	  i	  køkkenet,	  
nu	  skal	  hun	  traktere.	  
Derfor	  får	  hun	  denne	  pung,	  
løft	  engang,	  hvor	  den	  er	  tung!	  
Julen	  varer	  længe,	  
koster	  mange	  penge.	  
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28.	  Et	  barn	  er	  født	  i	  Betlehem	  	  
Musik:	  Tysk	  omkring	  1600	  
Tekst:	  NFS	  Grundtvig	  

Et	  barn	  er	  født	  i	  Betlehem,	  
Betlehem	  
thi	  glæde	  sig	  Jerusalem!	  
Halleluja,Halleluja	  
	  

	  

En	  fattig	  jomfru	  sad	  i	  løn,	  
og	  fødte	  himlens	  kongesøn	  
	  

	  

Han	  lagdes	  i	  et	  krybberum,	  
Guds	  engle	  sang	  med	  fryd	  derom	  
	  

	  

Og	  Østens	  vise	  ofred	  dér,	  
guld	  røgelse	  og	  myrra	  skær	  
	  

	  

Forvunden	  er	  nu	  al	  vor	  nød,	  
os	  er	  i	  dag	  en	  frelser	  fød.	  
	  

	  

Guds	  kære	  børn	  vi	  blev	  på	  ny,	  
skal	  holde	  jul	  i	  himmelby.	  
	  

	  

På	  stjernetæpper	  lyseblå,	  
skal	  glade	  vi	  til	  kirke	  gå.	  
	  

	  

Guds	  engle	  dér	  os	  lære	  brat,	  
at	  synge,	  som	  de	  sang	  i	  nat.	  
	  

	  

Da	  vorde	  engle	  vi	  som	  de,	  
Guds	  milde	  ansigt	  skal	  vi	  se.	  
	  

	  

Ham	  være	  pris	  til	  evig	  tid	  
for	  frelser	  bold	  og	  broder	  blid!	  
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29.	  Hør	  den	  lille	  stær	  
Musik:	  Poul	  Schierbeck	  
Tekst:	  Harald	  Bergstedt	  	  

1.	  Hør	  den	  lille	  stær,	  den	  er	  –	  å	  –	  så	  
fornøjet.	  
Morgenklokken	  ringer,	  og	  marken	  står	  i	  
damp.	  
Nylig	  er	  den	  vågnet,	  men	  altid	  i	  tøjet,	  
aldrig	  skal	  den	  sæbes	  og	  vaskes	  med	  en	  
svamp.	  
	  

	  

2.	  Den	  har	  hverken	  hat	  eller	  sløjfer	  og	  
kjole,	  
ingen	  fine	  støvler,	  den	  først	  skal	  pudse	  af.	  
Den	  har	  ingen	  lektier,	  skal	  aldrig	  i	  skole,	  
den	  kan	  gå	  og	  fløjte	  den	  hele	  lange	  dag.	  
	  

	  

3.	  Og	  når	  den	  bli´r	  sulten	  deroppe	  i	  
kassen,	  
finder	  den	  en	  orm,	  den	  kender	  hvor	  de	  er.	  
Den	  skal	  ikke	  først	  ha	  dem	  kogt	  over	  
gassen,	  
den	  kan	  få	  dem	  ned,	  li’	  så	  levende	  den	  er.	  
	  

	  

4.	  Og	  når	  den	  vil	  rejse,	  den	  venter	  ikke	  
længe.	  
Vips,	  er	  den	  af	  sted	  og	  tager	  på	  eventyr!	  
Den	  har	  hverken	  kuffert,	  billet	  eller	  
penge,	  
den	  har	  bare	  vinger,	  den	  er	  en	  lystig	  fyr.	  
	  

	  

5.	  Å,	  den	  flyver	  højt,	  flyver	  højt	  under	  
skyen,	  
den	  må	  passe	  på,	  den	  ikke	  falder	  ned.	  
Den	  er	  fløjet	  langt	  bort	  et	  sted	  ned	  i	  byen,	  
den	  har	  nok	  en	  ven	  der,	  som	  ingen,	  ingen	  
ved.	  
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30.	  Snemand	  Frost	  
Musik:	  Vagn	  Andersen	  	  
Tekst:	  Vagn	  Andersen	  Halfdan	  Rasmussen	  

Snemand	  Frost	  og	  Frøken	  Tø	  
gik	  en	  tur	  ved	  Søndersø	  
fandt	  en	  bænk	  og	  slog	  sig	  ned,	  
talte	  lidt	  om	  kærlighed.	  
	  

	  

Snemand	  Frost,	  som	  var	  lidt	  bleg,	  
spurgte:	  "Må	  jeg	  kysse	  dig?"	  
Men	  da	  frøken	  Tø	  var	  varm	  
smeltede	  hans	  højre	  arm.	  
	  

	  

Da	  han	  kyssed'	  hendes	  kind,	  
svandt	  han	  ganske	  langsomt	  ind.	  
Da	  han	  kyssed'	  hendes	  mund	  
blev	  han	  væk	  i	  samme	  stund.	  
	  

	  

På	  en	  bænk	  ved	  Søndersø	  
sidder	  stakkels	  frøken	  Tø.	  
Snemand	  Frost	  er	  smeltet	  op.	  
Hun	  må	  ha	  ham	  i	  en	  kop!	  
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91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

177



SdU dansk Modul 1   Ordenstal, ugedage, måneder 

Ordenstal, ugedage, måneder 

1. første  40 fyrretyvende  

2. anden  50 halvtredsindstyvende  

3. tredje  60 tresindstyvende  

4. fjerde  70. halvfjerdsindstyvende  

5. femte  80. firsindstyvende  

6. sjette  90. halvfemsindstyvende  

7. syvende  100. hundrederne  

8. ottende  1000. tusinderne  

9. niende     

10. tiende   Ugedagene  

11. elvte   mandag  

12. tolvte   tirsdag  

13. trettende   onsdag  

14. fjortende   torsdag  

15. femtende   fredag  

16. sekstende   lørdag  

17. syttende   søndag  

18. attende     

19. nittende   Måneder  

20. tyvende   januar  

21. enogtyvende   februar  

22. toogtyvende   marts  

23 treogtyvende   april  

24. fireogtyvende   maj  

25. femogtyvende   juni  

26. seksogtyvende   juli  

27. syvogtyvende   august  

28. otteogtyvende   september  

29. niogtyvende   oktober  

30. tredivte    november  

31. enogtredivte   december  
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Verben (Tuwörter) – regelmäßig 
 

Gegenwart (Präsens/præsens) 
 

at løbe  �   løbe-r 

at gå   �   gå-r 

 

 

 

Beispiel: 
 

Jeg          

Du          

Han/Hun   går tre kilometer.     

Den/Det   løber tre runder på banen. 

Vi     cykler på banen.    

I          

De          
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W-Wörter (Fragewörter) 

 

Hvem?    Wer?    � Hvem er træner? 

Hvad?    Was?    � Hvad er det? 

Hvor?    Wo?    � Hvor bor du? 

Hvordan?   Wie?    � Hvordan går det? 

Hvorfor?   Warum?   � Hvorfor begynder vi klokken 18? 

 

Ausnahmen:  
 

Hvad hedder du?    Wie heißt du? 

Hvad er klokken?    Wie spät ist es? 

Hvor gammel er du?   Wie alt bist du? 
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Substantive (Hauptwörter) 

Unbestimmt und bestimmt – Einzahl 
 

n-Wort:  en bold   �   bold-en  

ein Ball     der Ball 

 

t-Wort:  et hold   �  hold-et 

eine Mannschaft    die Mannschaft 
 

 

 

Unbestimmt und bestimmt – Mehrzahl 
 

-er/-e/-_ : håndklæd-er   bold-e     hold-_  

Handtücher     Bälle     Mannschaften 

 

-ne/-_ :  håndklæd-er-ne   bold-e-ne    hold-_ 

die Handtücher   die Bälle    die Mannschaften 
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Ordnungszahlen und Daten 
 

 

1. 

første 

2. 

anden 

3. 

tredje 

4. 

fjerde 

5. 

femte 

6. 

sjette 

7. 

syvende 

8. 

ottende 

9. 

niende 

10. 

tiende 

11. 

elvte 

12. 

tolvte 

13. 

trettende 

14. 

fjortende 

15. 

femtende 

16. 

sekstende 

17. 

syttende 

18. 

attende 

19. 

nittende 

20. 

tyvende 

21. 

enogtyvende 

22. 

toogtyvende 

23. 

treogtyvende 

24. 

fireogtyvende 

25. 

femogtyvende 

26. 

seksogtyvende 

27. 

syvogtyvende 

28. 

otteogtyvende 

29. 

niogtyvende 

30. 

tredivte 

 31. 

enogtredivte 

d. 12.08. 

d. 12. aug. 

den tolvte i 

ottende 
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Die Uhrzeiten 

Hvad er klokken? 

hel/ halv     over      i 

ganz/halb     nach       vor 

 

        

Den er otte.     Den er kvart over otte.   Den er kvart i otte. 
 

        

Den er halv otte.   Den er fem minutter    Den er fem minutter i otte.  

over otte. 
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Die Wochentage 
 

Die Wochentage 

mandag  tirsdag  onsdag  torsdag  fredag 

weekend:       lørdag  søndag 

 

 

 

På oder om? 
 

Unregelmäßig, einmalig: 

Jeg skal til koncenter på lørdag. 
 

Regelmäßig, jeden Montag/Dienstag (etc.): 

Jeg går til træning om tirsdag-en. 
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Adjektive (Eigenschaftswörter) 
 

Vorangestellt 
 

en bold   �  en stor-_ bold 

et hold   �   et stor-t hold 

 

en bold   �   den stor-e bold 

et hold   �  det stor-e hold 

 

en bold   �  de stor-e bolde 

et hold   �   de stor-e hold_ 

et håndklæde �   de stor-e hånklæder 
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Verben (Tuwörter) – regelmäßig 
 

Vergangenheit (Präteritum/præteritum) 

 

Klasse 1 (1)  -ede 

 

Klasse 2 (2)  -te 

 
 

(1)     hopp-ede    

(2)    læse-te 

Zeitangaben der Vergangenheit 

 

i går   gestern 

i forgårs   vorgestern 

i morges  heute morgen 

i aftes   gestern abend 

i mandags  letzten Montag 

sidste uge  letze Woche 

for fem minutter siden vor 5 Min.

Beispiel: 
 

(1) Vi hoppede hundrede gange i går.  (1) Holdet trænede hårdt i tirsdags.  

(2) Jeg læste sedlen for ti minutter siden. (2) Stefan glemte sin bold sidste uge. 
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Verben (Tuwörter) – unregelmäßig  
 

Hilfsverben (sein, haben) 

 Infinitiv Präsens Präteritum 

sein at være er var 

haben  at have har havde 

 

Modalverben  

 Infinitiv Präsens Präteritum 

müssen at skulle skal skulle 

dürfen at måtte må måtte 

können at kunne kan kunne 

wollen at ville vil ville 

Unregelmäßige Verben 

 Infinitiv Präsens Präteritum 

werden at blive bliver blev 

finden at finde finder  fandt 

bekommen at få får fik 

machen at gøre gør gjorde 

gehen at gå går gik 

helfen at hjælpe hjælper hjalp 

halten at holde holder holdt 

laufen at løbe løber løb 

kommen komme kommer kom 

nehmen at tage tager tog 

sehen at se ser så 

sitzen at sidde sidder sad 

schlagen at slå slår slog 

springen at springe springer sprang 

stehen at stå står stod 
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Adjektive (Eigenschaftswörter) 

 

Nachgestellt 
 

Einzahl unbestimmt:  En bold er rund_. 

Et hold er stor-t. 

 

Einzahl bestimmt:  Bolden er rund_. 

Holdet er stor-t. 

 

Mehrzahl unbestimmt/  Bolde/Boldene er rund-e. 

bestimmt:     Hold/Holdene er stor-e. 

Håndklæder/Håndklæderne er våd-e. 
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Satzbau in Hauptsätzen 

 

 

Jeg bor i Husum.   �   Jeg bor   i Husum. 

Ich wohne in Husum     Ich wohne auch/nicht/auch nicht in Husum. 

 

Inversion 

Bolden ligger på bænken.   �   På bænken ligger bolden!  

Der Ball liegt auf der Bank.      Auf der Bank liegt der Ball! 

 

!Das Verb steht immer an zweiter Stelle! 

også 

ikke 

heller ikke 

... 
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SdU dansk Modul 1   Telefonkæde 

 

 

Telefonkæde 

SdU dansk  
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•	  Forord	  og	  tak	  Vorwort	  und	  Danksagung	  	  
 

 

1. Forord	  og	  tak	  
Vorw

ort	  und	  D
anksagung	  

   

•	  Indholdsfortegnelse	  Inhaltsverzeichnis	  
•	  Modul	  1	  –	  thematische	  und	  grammatische	  Übersicht	  	  
•	  Modul	  1	  –	  tematisk	  og	  grammatisk	  oversigt	  
 

 

2. Indholdsfortegnelse	  	  
Inhaltsverzeichnis	  
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•	  Handreichung	  für	  Kursteilnehmer	  	  	  
•	  Vejledning	  til	  undervisere	  og	  interesserede	  Handreichung	  für	  die	  Lehrperson	  und	  
Interessierte	  
	  

	  

3. Vejledninger	  	  
A
nleitungen	  

	   	   	  

•	  Lektionstekst	  1	  –	  Til	  træning	  efter	  ferien	  
•	  Lektion	  1	  	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  1	  

	  

4. Lektion	  1	  
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•	  Lektionstekst	  2	  –	  I	  omklædningsrummet	  
•	  Lektion	  2	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  2	  

	  

5. Lektion	  2	  

	   	   	  

•	  Lektionstekst	  3	  –	  I	  omklædningsrummet	  II	  
•	  Lektion	  3	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  3	  

	  

6. Lektion	  3	  
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•	  Lektionstekst	  4	  –	  I	  omklædningsrummet	  III	  
•	  Lektion	  4	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  4	  

	  

7. Lektion	  4	  

	   	   	  

•	  Lektionstekst	  5	  –	  Kartotekskortet	  
•	  Lektion	  5	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  5	  

	  

8. Lektion	  5	  
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•	  Lektionstekst	  6	  –	  Opvarmning	  
•	  Lektion	  6	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  6	  

	  

9. Lektion	  6	  

	   	   	  

•	  Lektionstekst	  7	  –	  Styrketræning	  
•	  Lektion	  7	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  7	  

	  

10. 	  	  Lektion	  7	  
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•	  Lektionstekst	  8	  –	  L8a:	  Afslapning	  +	  L8b:	  Kroppen	  
•	  Lektion	  8	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  8	  

	  

11. 	  Lektion	  8	  

	   	   	  

•	  Lektionstekst	  9	  –	  Træningskamp	  
•	  Lektion	  9	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  9	  

	  

12. 	  Lektion	  9	  
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•	  Lektionstekst	  10	  –	  Farvel	  og	  tak	  
•	  Lektion	  10	  
•	  Opgaver	  –	  lektion	  10	  

	  

13. 	  Lektion	  10	  

	   	   	  

•	  Grammatik	  –	  lektion	  1	  
•	  Grammatik	  –	  lektion	  2	  
•	  Grammatik	  –	  lektion	  3	  
•	  Grammatik	  –	  lektion	  4	  
•	  Grammatik	  –	  lektion	  5	  
•	  Grammatik	  –	  lektion	  6	  
•	  Grammatik	  –	  lektion	  7	  
•	  Grammatik	  –	  lektion	  8	  
•	  Grammatik	  –	  lektion	  9	  
	  

	  

14. 	  G
ram

m
atik	  
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•	  Løsninger	  –	  lektion	  1-‐10	  Lösungsschlüssel	  –	  Lektion	  1-‐10	  
•	  Taldiktat	  –	  facitliste	  Zahlendiktat	  –	  Lösungen	  	  

	  

15. 	  Løsninger	  
Lösungsschlüssel	  

	   	   	  

•	  Det	  danske	  alfabet	  –	  oversigt	  Das	  dänische	  Alphabet	  –	  Übersicht	  
•	  Das	  dänische	  Alphabet	  	  
•	  Die	  dänische	  Aussprache	  	  
	  

	  

16. A
lfabetet	  og	  udtale	  

D
as	  A

lphabet	  und	  A
ussprache	  
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•	  Klokken	  –	  oversigt	  Die	  Uhrzeit	  –	  Übersicht	  	  
•	  Klokken	  –	  øvelser	  Die	  Uhrzeit	  -‐	  Übungen	  
•	  Dato	  –	  oversigt	  Datum	  –	  Übersicht	  
•	  Dato	  –	  øvelser	  Datum	  –	  Übungen	  	  
•	  Taldiktat	  Zahlendiktat	  
	  

	  

17. 	  Tal	  	  
Zahlen	  

	   	   	  

	  •	  Sange	  Lieder	   	  

18. 	  Sange	  
Lieder	  
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•	  Tal	  1-‐100	  Zahlen	  1-‐100	  
•	  Ordenstal,	  ugedage,	  måneder	  Ordnungszahlen,	  Wochentage,	  Monate	  
•	  Verschiedenes	  

	  

19. 	  Plancher	  
Plakate	  

	   	   	  

	  •	  Telefonkæde	  Telefonkette	   	  

20. 	  Protokol,	  telefonkæ
de	  

Protokoll,	  Telefonkette	  
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21. 	  A
ndet	  

Sonstiges	  

	   	   	  

	  	   	  

22. 	  xxx	  
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