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Trin 1: Kortene klippes ud. Eleverne får udleveret et kort og går rundt mellem hinanden. Der
findes sammen i par.
Trin 2: A læser enten den danske eller den tyske sætning op, og B oversætter til enten tysk
eller dansk. A hjælper med den rigtige løsning ud fra løsningen på kortet.
Trin 3: B læser enten den danske eller den tyske sætning op, og A oversætter til enten tysk
eller dansk. B hjælper med den rigtige løsning ud fra løsningen på kortet.
Trin 4: A og B bytter kort og går videre til nye partnere og starter igen fra Trin 2.

Ville det være noget for dig?

Wäre das was für dich?

Jeg vil gerne bede om en cola.

Ich hätte gerne eine Cola.

Hvad kunne du tænke dig at spise?

Was möchtest du essen?

En is ville være dejlig.

Ein Eis wäre schön.

Det ville ikke være dårligt. 

Das wäre nicht schlecht.

Bare jeg var blevet hjemme!

Wäre ich bloß zu Hause geblieben!

Vi kunne også spise pizza? 

Wir könnten auch Pizza essen?

Kunne du tænke dig en is?

Möchtest du ein Eis haben?

Er det alt for i dag?

Wäre das alles für heute?

Undskyld, kan De sige mig, hvad klokken er?

Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie 
spät es ist?

Ville det være muligt?

Wäre es möglich?

Kunne De sige mig, hvor toilettet er?

Könnten Sie mir sagen, wo die Toilette ist?

Kunne De forklare mig vejen til banegården?

Könnten Sie mir den Weg zum Bahnhof zeigen?

Havde jeg vidst det, havde jeg ikke spurgt dig.

Hätte ich das gewusst, hätte ich dich nicht 
gefragt.

Jeg kunne måske komme forbi i morgen?

Ich könnte vielleicht morgen vorbei kommen?

Hvis hun var syg, kunne hun ikke deltage.

Wenn sie krank wäre, könnte sie nicht mitma-
chen.

I overmorgen ville passe mig bedre.

Übermorgen würde mir besser passen.

Undskyld, kunne du hjælpe mig?

Entschuldigung, könntest du mir bitte helfen?
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