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Das Wetter
ZDF, 2010, 5 min.

Billedet er fra tv-udsendelsen.

Indholdsbeskrivelse:
Tysk vintervejrudsigt.

Emneord:
Das Wetter, die Wettervorhersage, der Wetterbericht

Overordnet mål


at kunne forstå og videreformidle en tysk vejrudsigt med de faste vendinger, der er knyttet til en
sådan og samtidig opnå indblik i Tysklands geografi.



Bl.a. få større forståelse af verbet werden - betydning og anvendelse.

Fælles Mål – udvalgte mål
Kommunikative færdigheder
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter
dem i stand til at:
•forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner
•redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i forbindelse med centrale og nære emner på
baggrund af forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige erfaringer.

Sprog og sprogbrug
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter
dem i stand til at:
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•anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk

Sprogtilegnelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter
dem i stand til at:
•udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog
•anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol

Kultur- og samfundsforhold
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter
dem i stand til at:
•anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende
lande

Forslag til arbejdsgang
Vor dem Sehen
Idéer til ordforrådsarbejde før tv-udsendelsen vises 1. gang:


Læg før og under optakten til arbejdet med tv-udsendelsen vægt på daglige beskrivelser af vind og
vejr.



Brainstorm over de vejrlige ord/udtryk eleverne kender i forvejen.



Lad eleverne parvis finde og oversætte ord og udtryk (dansk til tysk) i ordbogen, som de finder
vigtige i forbindelse med en vintervejrudsigt.



Sæt ordene op i en www.wordle.net . Print i farver og hæng ordene op i klassen.



Lav efterfølgende en konkurrence: Hvilket hold kan flest vejrudtryk på tysk.



Udvid eller suppler ordforrådsarbejdet med nedenstående ord og vendinger og lad eleverne
efterfølgende sortere ordene i fire grupper: Navneord, udsagnsord, tillægsord og andre ord. Sæt
rette køn på navneordene og bøj udsagnsordene i hovedtiderne.

Zuschauer
Tief
Sturmtief
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Hochdruckbgebiet
Schneefall
schneien
frostig
Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen
heute
heute Nacht
morgen
zwischendrin
Sonne
scheinen
östlich
westlich
Temperatur
Schneeschauer
Bereich
Ostsee
Alpenrande
Mittelgebirge
Gewitter
immer wieder
Regen
bleiben
unter
über
in den nächsten Tagen
genieβen
werden
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Während des Sehens


1. gennemsyn: Vis hele udsendelsen uden afbrydelser. Tag efterfølgende en snak
med eleverne på dansk om, hvad de har forstået af vejrudsigten.

Lad eleverne inden 2. visning læse spørgsmålene på nedenstående arbejdsark.


2. gennemsyn: Stop undervejs og lad eleverne notere stikord på deres arbejdsark.

Nach dem Sehen
Idéer til efterarbejdet:


Lad eleverne lytte og se flere udsigter på nettet.



Neuneinhalb: Die Geschichte der Wettervorhersage. ( Kan også vises Vor dem Sehen)
http://www.wdr.de/tv/neuneinhalb/lexikon/W/LexikonVideo/wettervorhersage.php5



Lad eleverne teste deres geografiske viden om Tyskland interaktivt:
http://www.landkarten-spiele.de/



Lad eleverne fremstille egne vejrudsigter, optage dem på video og efterfølgende vise
dem til klassen, evt. suppleret efterfølgende med forberedte spørgsmål.

Wetter Phänomene
Der Regenbogen, Quiz , Wetterrekorde aus aller Welt og meget andet om vejret. Se udsendelserne her:
https://www.clixmix.de/#/Wetter-Ph%C3%A4nomene/38/610/2/-1
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Bilag

Spørgsmål til Das Wetter
1. Wie sieht das Wetterbild von Januar aus?

2. Wo in Deutschland ist die Schneedecke am höchsten?

3. Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen für ganz Deutschland werden?

4. Was wird das Tief bringen?

5. Wie wird das Wetter heute Nacht?

6. Wie wird das Wetter morgen in den Mittelgebirgen?

7. Wo sind die gröβten Chancen auf mehr Sonne?

8. Wie wird das Wetter am Dienstag?

9. Wie werden die Temperaturen in den nächsten Tagen?

10. Was kan man morgen tun?
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