
Ideer fra Bar Camp om indskolingsmaterialer ’Hvad virker’ (Kerstin) 

 

- Padlets med materiale, sange, kopisider og inspiration til tysk fra Global House til: 

  

 indskolingen https://padlet.com/lc3wkkgfu4/39pf96kx96pq 

  mellemtrin https://padlet.com/lc3wkkgfu4/2vzg6plpxqz1 

 udskolingen https://padlet.com/lc3wkkgfu4/dwpjmn47sbcy 

 

En anbefaling udenfor nummer: Den nye bog ’Hvorfor gør jeg det jeg gør? Til alle sproglærere – med 

refleksionsopgaver og indspark om sprogundervisning – teori og praksis.  

læs mere her: https://samfundslitteratur.dk/bog/hvorfor-g%C3%B8r-jeg-det-jeg-g%C3%B8r 

 

Youtube uden reklamer: sæt jeres video ind her og  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tænk sprogfagene sammen, så der gennemgås de samme ting samtidig. For eksempel kan man 

have engelsk og tysk med farver i samme periode og dermed repetere, sammenligne og fæstne 

ordforrådet på tværs.  

 

- Simon siger/Simon sagt/Simon says: Træner ordforråd og kan også gøres på flere sprog 

 

- Mo Willems: Das Buch über uns og Du hast einen Vogel auf dem Kopf. Sjove oplæsningsbøger til de 

helt små. Læreren kann læse op – findes evt også på CFU som klassesæt.  

https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/das-buch-%C3%BCber-uns.html 

 

- Die Raupe Nimmersatt/The very hungry Catterpillar/ Larven Aldrigmæt – kan bruges på alle tre 

sprog og der er fine sange på Youtube børnene kan lide.  

Google: Raupe Nimmersatt unterrichtsmaterialien og der kommer masser op!  

 

- Deutsch mit Socke (Lille skør hånddukke og Esther som har temaundervisning 2 minutter ad 

gangen) https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-mit-socke/inhalt.html 

 

- Vendespil med eleverne. En eller to går uden for døren. Eksempel Farben: Hver elev bliver en farve 

og skal huske den. De to kommer nu ind og spørger eleverne hvilken farve de er og skal finde frem 

til parrene (eleverne har parvis den samme farve).  Kan fint bruges til de sidste 10 minutter 

 

- Bumleg – alle emner 

 

- Kimsleg i klassen hvor alle elever fx har en Schul-ting liggende foran sig og ’den der er den’ skal 

finde dem.  

Fx Lærer/Elev spørger: Wo ist das Lineal? eller Finde ein Lineal  (eller andet) 

Elev leder og siger : Hier // Da // Peter hat das Lineal (alt efter niveau) 

 

https://padlet.com/lc3wkkgfu4/39pf96kx96pq
https://padlet.com/lc3wkkgfu4/2vzg6plpxqz1
https://padlet.com/lc3wkkgfu4/dwpjmn47sbcy
https://samfundslitteratur.dk/bog/hvorfor-g%C3%B8r-jeg-det-jeg-g%C3%B8r
https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/das-buch-%C3%BCber-uns.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-mit-socke/inhalt.html


- Sten saks papir (Schnipp schapp schnupp) med tal  (hvem har højst) 

 

Eller variation på ovenstående : Nå at få alle tal fra 0 – 10 (Begge viser et tal fra 0 – 5 fingrene) 

- Vis et tal med fingrene og tæl jeres fingre sammen. Resultatet huskes eller skrives ned på seddel – 

gå til næste og gentag. Får du samme resultat med ny makker: ærgerligt, find en ny makker og prøv 

igen – får du nyt resultat med makkeren så skriv ned indtil du har haft alle tal fra 0 – 10 

 

- Quiz og byt er altid et hit.  

 

Tip fra Workshoppen med Susanne Christiansen og der arbejdes med spørgsmål/svar:  

Hvis eleverne kan læse kan man med fordel lave spørgsmålskort i en farve (fx rød) og svarkort i en 

anden (blå), så eleverne hurtigt kan finde en ny makker.  Nok mere til mellemtrin og udskolingen. 

 

- Man kunne også give eleverne 3 kort hver især og lave en   

 

- Lav stafet med farver der ligger på række identisk fra venstre mod højre.  To hold i hver side der nu 

sender første mand afsted mod hinanden og siger farverne højt. Når de mødes et sted på midten 

skal de lave sten saks og papir. Vinderen fortsætter rækken ud – taberen ryger bagest i sit holds kø, 

mens næste mand starter mod vinderen fra første duel.  

Det hold der har alle på den anden side har vundet. 

 

- Musik af Die Gäng (Eis / Pommes), deine Freunde (Schokolade) og Lichterkinder (Körperteil Blues) 

Uwe Kind: Wackel mit dem Po 

 

- Nogle lærere har ‚fundet‘ en dukke/hund (tøjdyr) på parkeringspladsen der godt kann tysk, men 

ikke særlig meget dansk. Børnene skal hjælpe den med dansk og omvendt. Det er en stor succes og 

lærere har oplevet at selv et sygt barn der ligger med den og venter på at blive hentet har 

præsenteret sig og talt med hunden på tysk… <3 

 

-  Nogle skoler anbefaler sprogbad flere gange om ugen i længere tid for at der ikke går en uge 

imellem de får tysktimer. 

 

- Lav vendespil med stik der er 3 kort (i stedet for 2) hvor 1 er billede, 1 er ordet på tysk og 3 er 

begge kombineret (billede & ord). Genkendelse af ordbilleder. 

 

- Nogle anbefaler Muzzy – learn German på BBC 

https://www.youtube.com/watch?v=fZEib6B4EOU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZEib6B4EOU

