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Vejret 
 

Opgave 1: 

a) Tag et stykke papir, og skriv alle de ord du kan komme i tanke om, når du hører ordet vejr. 

 

b) Gå sammen i grupper på 4. Læs jeres ord højt for hinanden. Snak sammen om, hvad 

ordene betyder. I må gerne bruge ordbog. 

 

c) Skriv de ord, du gerne vil huske, i ordbank om vejr. Se side 11 og 12. 

 

d) Vis din lærer ordene. Der vælges nogle ord til fælles gennemgang på tavlen. 

 

Opgave 2: 

 

 

https://www.google.dk/search?q=%C3%A5rstider&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3h_npnMnSAhUEApoKHY_1Cm4Q_AUIBi

gB&biw=1242&bih=602#imgrc=1ELOrSBoLbgWPM: 

a) Skriv navnene på de 4 årstider, vi har i Danmark. 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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b) Er der årstider i dit hjemland? Hvad hedder årstiderne på dit eget sprog? 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Opgave 3: 

a) Fortæl om vejret i dit hjemland. Fortæl for hele holdet og læreren, eller snak sammen i 

grupper. 

 

b) Bedøm vejret i Danmark og i dit hjemland og måske også i andre lande, hvor du har været: 

 

Land: Bedømmelse fra 1 – 10: (10 = meget godt.  1 = meget dårligt) 

Danmark 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Opgave 4: 

Snak sammen om, hvad I ser på kortet: 

 Hvor er Jylland?  

 Hvor er Sjælland?  

 Hvor er Fyn? 
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 Kender I andre landsdele? 

 Kan I se nogle øer?  

 Hvad fortæller kortet om vejret? 

 Hvad er en snestorm? 

 Hvad betyder tallene på kortet? 

 Hvad betyder pilene? 

 Hvor er nord, syd, øst og vest? 

 Hvor kan man finde vejrkort? 

 Kender I vejrkort fra jeres hjemlande? 

Skriv de ord, du gerne vil huske, i ordbank om vejr. 

 

 

 

Skriv 5 sætninger om kortet. Dine sætninger skal starte med: 

Jeg ser… 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Vis dine sætninger til din lærer. 

Opgave 5: 

Snak sammen om, hvad I ser på skemaet. 

Skriv de ord, du gerne vil huske, i ordbank om vejr. 

 

Skriv 5 sætninger om skemaet. Dine sætninger skal starte med: 

Jeg ser… 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Vis dine sætninger til din lærer. 

 

Opgave 6: 

a) Se en vejrudsigt fra dansk tv (Fx TV2). Søg på internettet! 

 

b) Snak sammen om vejrudsigtens indhold. Svar på spørgsmålene: 

 

 

 Var det en mand eller en kvinde, der fortalte om vejret? 

 Var der et kort? Hvad kunne I se på kortet? 

 Var der et skema? Hvad kunne I se på skemaet? 

 Hvordan bliver vejret i morgen? 

 Hvordan bliver vejret i overmorgen? 

 Bliver vejret bedre eller dårligere i løbet af ugen? 

 Hvad betyder vejret for dig og din familie? 

 

Opgave 7: 

Se på tabellen. Hvad fortæller den? Snak sammen på holdet eller i grupper. 

Gennemgå i fællesskab de 12 ord, der står øverst i skemaet. Skriv ordene i ordbank om vejr. 
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Svar på spørgsmålene: 



7 
 

a) Hvilken rækkefølge står byernes navne i? 

__________________________________________________________ 

b) Hvordan er vejret i Damaskus? 

__________________________________________________________ 

c) Hvordan er vejret i Beirut? 

__________________________________________________________ 

d) Hvordan er vejret i Paris? 

___________________________________________________________ 

e) Hvor er der varmest? I Damaskus eller Beirut? 

____________________________________________________________ 

f) Hvor er der koldest? I Paris eller Beirut? 

_____________________________________________________________ 

g) Nævn mindst 4 byer, hvor der er klart vejr. 

_______________________________________ 

_______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

h) Nævn mindst 4 byer, hvor der er skyet. 
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_______________________________________ 

_______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

i) Nævn mindst 4 byer, hvor det regner. 

_______________________________________ 

_______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

j) Find en by, hvor det tordner. 

k) Find en by, hvor det regner. 

l) Find en by, hvor der er koldere end i Damaskus. 

m) Find en by, hvor der er varmere end i Marrakesh. 

n) Find den koldeste by. 

o) Find den varmeste by. 
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Opgave 8: 

Tillægsord/adjektiver 

Ordene kold og varm er tillægsord/adjektiver. 

Tillægsord/adjektiver beskriver her en by. Ordene fortæller noget om byen: 

En varm by. 

En kold by. 

Find ord, der kan stå i stedet for varm og kold. 

En ______________ by. 

En ______________ by. 

En ______________ by. 

En ______________ by. 

En ______________ by. 

En ______________ by. 

En ______________ by. 

En ______________ by. 

 

Snak sammen om de nye ord. Er de også tillægsord/adjektiver? 

Når vi tilføjer endelsen –ere på ordet varm betyder det, at noget er mere varmt end noget andet. 
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Se på tabellen i opgave 7. Indsæt varmere eller koldere i sætningerne: 

Eksempel: Der er varmere i Damaskus end i Paris. 

Der er ____________________ i Oslo end i Paris. 

Der er ____________________ i New York end i Beirut. 

Der er ____________________ i Malaga end i Berlin. 

Der er ____________________ i Hamburg end i Rom. 

Skriv selv flere sætninger: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Vis dine sætninger til din lærer. 

Når vi tilføjer endelsen –est på ordet varm, betyder det, at noget er mest varmt. 

Se på tabellen i opgave 7. Indsæt varmest eller koldest i sætningerne. 

Der er ____________________________ i Nuuk. 

Der er ____________________________ i Bagdad. 

 

 



11 
 

Opgave 9: 

Sara og Yasmin taler om vejret. Sæt streg mellem de sætninger, der passer sammen. 

Sara: Yasmin: 

Det er koldt i dag. Så må du huske at tage handsker på. 

Jeg fryser på mine fingre. Så må vi håbe solen skinner. 

Jeg sveder. Skal vi så ikke bygge en snemand? 

De bliver snevejr i morgen. Ja, det tror jeg, så husk lige paraplyen. 

Jeg har fået nogle smarte solbriller. Det er også meget varmt i dag. 

Tror du det bliver regnvejr? Ja, men jeg har heldigvis en varm frakke på. 

 

 

Opgave 10: 

Forestil dig, at du er på ferie.  

Hvor er du henne? 

Find ud af, hvordan vejret er i dag. Blæser det? Skinner solen? Hvor varmt er det? 
Brug internettet. Fx www.dmi.dk 

Skriv et postkort til familie eller venner i Danmark. Fortæl, hvor du er henne, hvem du er sammen 
med og hvordan vejret er. 

 

http://www.dmi.dk/
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Opgave 10: 

Find billeder af godt vejr og dårligt vejr. Snak sammen om nogle oplevelser, I har haft med vejret 

enten i Danmark eller i jeres hjemlande. 
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Ordbank om vejr: 

Ordet på dansk Ordet på dit eget sprog Skriv en sætning med ordet (dansk) 
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Ordet på dansk Ordet på dit eget sprog Skriv en sætning med ordet (dansk) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 




