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Samtaleøvelse  1A

A – Den ukendte ø

Her ser du et kort af den ukendte ø. Elev B har det samme kort, men der 
mangler nogle ting ind på det. Du skal hjælpe B med at lave kortet færdigt ved 
at svare på hans/hendes spørgsmål.

Du kan bruge ordene i kassen. 

Syd for – nord for – til højre for – bagved – lidt til venstre – 
ud ved stranden – ind i landet

 

Syd for – nord for – til højre for – bagved – lidt til venstre – 
ud ved stranden – ind i landet

ØstVest

Nord

Syd

en lille by

et slot

en bakke

en ø

en stor by

en sandstrand

en å
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Samtaleøvelse 1B

B – Den ukendte ø

Her ser du et kort af den ukendte ø. Elev A har det samme kort men der er 
flere ting på hans/hendes kort som du mangler.  A vil hjælpe dig med at lave dit 
kort færdigt. Du skal spørge om ordene i kassen og tegne dem ind på kortet.

en sandstrand – en ø – en bakke – en lille by – en stor by – et slot – en å 

Spørg fx: Hvor ligger sandstranden?

en sandstrand – en ø – en bakke – en lille by – en stor by – et slot – en å 

ØstVest

Nord

Syd
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Samtaleøvelse 2A

A – Til fødselsdag 

Snak sammen to og to.

A har fødselsdag og inviterer B til sin fest. 

A begynder samtalen.

– hils.

– spørg hvordan det går.

– spørg om han/hun vil komme til din …

– sig hvornår festen begynder.

– sig at det ikke gør noget. 

– sig hvad du ønsker dig.

– sig hvor mange gæster der kommer.

– sig at du er glad for at han/hun kommer.

– sig at det er fint og at I ses.

– tag afsked.

– hils.

– spørg hvordan det går.

– spørg om han/hun vil komme til din …

– sig hvornår festen begynder.

– sig at det ikke gør noget. 

– sig hvad du ønsker dig.

– sig hvor mange gæster der kommer.

– sig at du er glad for at han/hun kommer.

– sig at det er fint og at I ses.

– tag afsked.
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Samtaleøvelse  2B

B – Til fødselsdag 

Snak sammen to og to.

A har fødselsdag og inviterer B til sin fest. 

A begynder samtalen.

– hils.

– sig at det går fint.

– sig tak, og at det vil du. 

– spørg hvornår du  skal komme.

– sig at du kommer lidt senere.

– sig hvorfor.

– spørg om han/hun har nogle ønsker om gaver.

– sig at du finder ud af noget.

– spørg hvor mange gæster der kommer.

–  sig at du glæder dig.

–  sig tak igen og at du vil komme så hurtigt du kan.

– sig at I ses og tag afsked.

– hils.

– sig at det går fint.

– sig tak, og at det vil du. 

– spørg hvornår du  skal komme.

– sig at du kommer lidt senere.

– sig hvorfor.

– spørg om han/hun har nogle ønsker om gaver.

– sig at du finder ud af noget.

– spørg hvor mange gæster der kommer.

–  sig at du glæder dig.

–  sig tak igen og at du vil komme så hurtigt du kan.

– sig at I ses og tag afsked.



7© Dejlige Danmark – talæfingar        Námsgagnastofnun 2010 – 09970

Samtaleøvelse  3A

A – Kryds og tværs

1. Din sidemand mangler nogle ord i sin kryds og tværs som du har i din.  
Prøv at forklare ordene uden at sige dem dirkekte.

2. Du mangler også nogle ord i din kryds og tværs som din sidemand har i sin. 
Spørg om ordene. 
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Samtaleøvelse 3B

B – Kryds og tværs

1. Din sidemand mangler nogle ord i sin kryds og tværs som du har i din. 
Prøv at forklare ordene uden at sige dem dirkekte.

2. Du mangler også nogle ord i din kryds og tværs som din sidemand har i sin. 
Spørg om ordene.
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Samtaleøvelse 4A

A – På besøg i Danmark

Du mangler nogle oplysninger som din sidemand har. Spørg ham/hende om det 
du mangler, og skriv det ind i skemaet. 

Fx Hvor kommer Alice fra? Hvilke steder besøgte Per ?

Din sidemand mangler også oplysninger som du har. Svar på hans/hendes spørgsmål

 Kommer Besøgte Transport Boede Interessant 
 fra    sted

Per Ivar Norge  tog  H.C. 
     Andersens  
     hus

Alice  Jylland  mormor

Magni Færøerne  tog  Legoland

Ulla  Jylland  et hotel

Henrik  Sverige  cykel  badestrand

Anda  København  et 
    vandrehjem

Stefan Island  bus  Strøget og 
     Zoo

Kommer Besøgte Transport Boede Interessant 
 fra    sted

Per Ivar Norge  tog  H.C. Per Ivar Norge  tog  H.C. Per Ivar
     Andersens  
     hus

Alice  Jylland  mormor

Magni Færøerne  tog  Legoland

Ulla  Jylland  et hotel

Henrik  Sverige  Henrik  Sverige  Henrik cykel  badestrand

Anda  København  et 
    vandrehjem

Stefan Island  bus  Strøget og 
     Zoo
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Samtaleøvelse 4B

B På besøg i Danmark

Du mangler nogle oplysninger som din sidemand har. Spørg ham/hende om det 
du mangler, og skriv det ind i skemaet. 

Fx Hvor kommer Per Ivar fra? Hvilke steder besøgte Alice? 

Din sidemand mangler også oplysninger som du har. Svar på hans/hendes spørgsmål.

 Kommer Besøgte Transport Boede Interessant 
 fra    sted

Per Ivar   Odense  hos sin bror

Alice Danmark  egen bil  Grauballe-
     manden

Magni  Billund  en ven

Ulla Finland  bil  Møllehøj

Henrik  Nord-  en
  sjælland  campingplads

Anda Grønland  metro og bus  Tivoli og 
     Amalienborg

Stefan  København  moster

Kommer Besøgte Transport Boede Interessant 
 fra    sted

Per Ivar   Odense  hos sin brorPer Ivar   Odense  hos sin brorPer Ivar

Alice Danmark  egen bil  Grauballe-
     manden

Magni  Billund  en ven

Ulla Finland  bil  Møllehøj

Henrik  Henrik  Henrik Nord-  en
  sjælland  campingplads

Anda Grønland  metro og bus  Tivoli og 
     Amalienborg

Stefan  København  moster
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Samtaleøvelse 5A

A – Hvordan finder jeg vej?

Du har oplysninger på dit billede som din sidemand mangler og din sidemand har 
oplysninger som du mangler. 

Spørg om følgende steder, og 
skriv dem ind på dit kort.

1. Den lille Havfrue

2. Amalienborg

3. Zoologisk have

Eksempel.

A spørger: Hvor ligger Rådhuset?

B svarer: 

1. Gå ind hvor der står START. 

2. Gå lige ud til du kommer til det 
første kryds.

3. Drej til venstre, og gå lige ud lige 
så langt du kan komme mod syd.

4. Her ligger Rådhuset.

Spørg om følgende steder, og 
skriv dem ind på dit kort.

1.1. Den lille Havfrue

2.2. Amalienborg

3.3. Zoologisk have

Eksempel.

A spørger: Hvor ligger Rådhuset?

B svarer: 

1.1. Gå ind hvor der står START. 

2.2. Gå lige ud til du kommer til det 
første kryds.

3.3. Drej til venstre, og gå lige ud lige 
så langt du kan komme mod syd.

4.4. Her ligger Rådhuset.

START

Tivoli

Hovedbangården

Kongens Nytorv

Rådhuset

op

ned

venstre højre

ØstVest

Nord

Syd
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Samtaleøvelse  5B

B – Hvordan finder jeg vej?

Du har oplysninger på dit billede som A mangler, og A har oplysninger som du 
mangler. 

Spørg om følgende steder, og 
skriv dem ind på dit kort.

1. Kongens Nytorv

2. Tivoli

3. Hovedbanegården

Eksempel.

A spørger: Hvor ligger Rådhuset?

B svarer: 

1. Gå ind hvor der står START. 

2. Gå lige ud til du kommer til det 
første kryds.

3. Drej til venstre, og gå lige ud lige 
så langt du kan komme mod syd.

4. Her ligger Rådhuset.

Spørg om følgende steder, og 
skriv dem ind på dit kort.

1.1. Kongens Nytorv

2.2. Tivoli

3.3. Hovedbanegården

Eksempel.

A spørger: Hvor ligger Rådhuset?

B svarer: 

1.1. Gå ind hvor der står START. 

2.2. Gå lige ud til du kommer til det 
første kryds.

3.3. Drej til venstre, og gå lige ud lige 
så langt du kan komme mod syd.

4.4. Her ligger Rådhuset.

START

Amalienborg 
slot

Zoo

Rådhuset

Den lille 
Havfrue

op

ned

venstre højre

ØstVest

Nord

Syd
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Samtaleøvelse  6A

A – Hvem har glemt hvad?

Der ligger en del ting på Rådhuspladsen. Hvem tror du har glemt hvad?  
Stil hinanden spørgsmål, og tegn det der mangler ind på dit billede.

Eksempel

1. A: Spørger: Hvem har glemt sin tromme.  

 B: Svarer: Jeg tror at trommeslageren i Tivoligarden har glemt den.

2. A:  Tegn eller skriv en trommeslager i en af de ydre ringe.

 B: Tegn eller skriv en tromme i den inderste ring.

Rådhuspladsen

eksempel

tromme

eksempel

trommeslage
r
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Samtaleøvelse 6B

B – Hvem har glemt hvad?

Der ligger en del ting på Rådhuspladsen. Hvem tror du har glemt hvad? Stil hin-
anden spørgsmål, og tegn det der mangler ind på dit billede.

Eksempel

1. A: Spørger: Hvem har glemt sin tromme.  

 B: Svarer: Jeg tror at trommeslageren i Tivoligarden har glemt den.

2. A:  Tegn eller skriv en tivoligarde i en af de ydre ringe.

 B: Tegn eller skriv en tromme i den inderste ring.

Rådhuspladsen

eksempel

trommeslage
r

eksempel

tromme


