
 

 

    

 

 

 J2                             HJERTELIG TILLYKKE! 
 

LÆRINGSMÅL MATERIALER OPDELING AF KURSISTER 

Træning af ordforråd og 
udtryk, der har med 
fødselsdage at gøre.  
 
Udtale og faste vendinger. 
 
Dialog og mulighed for 
spørgsmål, svar og nægtelser.  

- Ordkort (I)  
 
- Sætningskort (II)  
 
* Arbejdsark (kopi/www) 

Parvis, mindre grupper eller 
hele holdet.  

TIDSFORBRUG  

30-45 min. 

 

INSTRUKTION: 
 
Ordene er valgt ud fra de forskellige ting, vi gør, spiser, køber og siger omkring en fødselsdag.  
 
Kortene er ment som stikord og kan bruges til træning af udtale, ordforråd og sætninger, men 
også som udgangspunkt for en fælles dialog om traditionerne.  
 
Lad dig endelig inspirere til at gå videre med mere kreative indslag, dage med bagværk, fejring af 
kursister m.m. 
 

 Giv hver kursist et ordkort. Lad dem gå rundt mellem hinanden og læse deres ord op. 
Måske er det nok at træne udtalen, måske kan de endvidere arbejde sammen om at lave 
en sætning, hvor ordet indgår korrekt.  
Der kan her differentieres ift. krav til verbets tider, ordstilling, spørgsmål og nægtelser. 
 

 Pararbejde: Giv hvert par et sætningskort, og bed dem gå rundt mellem hinanden (gerne 
til lidt god musik). Når musikken stopper, vender de sig mod nærmeste par og læser deres 
sætninger op for hinanden. Lad dem gerne hjælpe hinanden med udtale og forståelse. 
Parrene bytter kort eller får et nyt før næste runde. 
  

 Brug arbejdsarket til at skrive videre ud fra ord og/eller sætninger. 

 
 Del holdet i to. Lad en kursist fra hvert hold komme hen til dig, så de står overfor hinanden 

som til en battle, mens de andre er tilskuere og heppekor.  
Du trækker et kort og viser det til dem begge. Det gælder nu om, hvem der først kan 
udtale ordet korrekt (kan udbygges til bøjninger og sætninger). Giv evt. point. 
 

NB! 
 
Er ovenstående aktiviteter for svære, kan I starte med at gennemgå et ord eller en sætning ad 
gangen og så langsomt arbejde videre derudfra.  
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en ballon / 

balloner 

en blomst / 

blomster 

et bord-flag 

chokolade 

Dannebrog 

en bolle / 

boller 

et bytte-

mærke 

bagværk 

en gæst / 

gæster 

at blive 

forkælet 
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at fejre 

flødeskum 

fødselsdags-

sang 

at hejse flaget 

en invitation / 

invitationer 

en fest /  

fester 

at fylde år / 

at fylde rundt 

en gave / 

gaver 

Hurra! 

en kage-mand / 

en kage-kone 
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kakao 

en lagkage / 

lagkager 

morgenmad  

på sengen 

en slikpose / 

slikposer 

Tillykke! 

et kort /  

kort 

lys og flag  

i kagen 

morgen-sang 
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at synge 

at skrive en  

ønskeseddel 
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Hvad ønsker du dig? 

Jeg glæder mig til 

min fødselsdag. 

Min søn elsker blå balloner! 

Der skal 80 lys i kagen 

til farmor. 

Hejser du flaget 

i morgen tidlig? 
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Vi fejrer min datter 

hele weekenden. 

Du skal piske flødeskum nu. 

Min chef fylder rundt i år. 

Vi vækker hende med 

morgenmad på sengen! 

Vi pynter stuen med 

flag og balloner. 
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Han deler slikposer ud 

til hele klassen. 

Vi skal sende invitationerne 

i god tid. 

Jeg bestiller en kage-kone 

til mor hos bageren. 

Nu skal vi synge for ham! 

Og så 3 korte og 

et langt HURRA! 
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Hjertelig tillykke med 

din fødselsdag! 

Vi får altid varm kakao og boller 

før lagkagen. 

Har du skrevet et kort 

til hende? 

Nøj, de har fået mange gaver! 

På din fødselsdag bliver du 

altid forkælet. 



 J2 

HJERTELIG TILLYKKE!                         Navn(e): ________________________________ 

 

 

1. Skriv et spørgsmål, hvor dit ord er med. Byt evt. spørgsmål med din makker. 

2. Skriv svaret – dit, hans eller hendes svar. 
 

ARBEJDSARK 1 
 

SPØRGSMÅL SVAR 

Hvad ønsker du dig?  Jeg ønsker mig nye sokker.  

Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 35 år. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


