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Formål:  

FØR I ser filmen, skal I: 

 Fremstille en interaktiv filmplakat med tyske ord og sætninger 

 Se filmtraileren og arbejde med dialogen med fokus på at lytte og 

gætte på filmens handling 

 

EFTER I har set filmen, skal I på tysk: 

 Vurdere filmen 

 

Aufgaben: 

 

1) Das Filmplakat 

Individuelt: 

a) Hent den tyske filmplakat i galleriet, download den, og åbn programmet 

’Thinglink’ (evt. via Skoletube) 

b) Vælg ”Create”, hent plakaten, og indsæt følgende tyske tags der, hvor 

de passer på filmplakaten (se næste side). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/tale
http://www.thinglink.com/
https://www.skoletube.dk/
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TAGS: 

Der Titel 
die Schauspielerin, der Schauspieler 
die Hauptperson, das Mädchen, der Junge 
die Freunde, die Freundschaft 
der Berg, der Gipfel, der Himmel, die Steine 
die Wanderschuhe, die Jacke, der Rucksack, der weinrote Pulli 
die Farben: gelb, blau usw. 
Der Junge trägt das Mädchen auf dem Rücken. 
Das Mädchen/Der Junge ist XX Jahre alt.  
Das Mädchen zeigt etwas in der Ferne. 
Der Junge lächelt. 
Beide tragen schwarze Hosen. 
2 Links: Die Webseite zum Film & Der Filmtrailer  

 
1. Parvis 

Præsenter på skift jeres interaktive plakater for hinanden.  

Brug disse vendinger, og skift de understregede ord ud undervejs: 

Das ist der Berg. 

Hier ist das Mädchen.  

Das Mädchen heißt vielleicht Amelie. 

 

2. I klassen 

 Fremstil 2 memoryspil med ordene fra filmplakaten.  

 Skriv tyske ord på de gule kort og den danske oversættelse på de 

røde. 

 Placer kortene med bagsiden op. 

 Stil jer på 2 rækker. Løb på skift ned og vend et kort. Løb hjem i 

rækken, så den næste kan løbe op og finde det, der passer til. Kan 

han/hun ikke finde det, skal han/hun vende begge kort, før der må 

løbes tilbage til rækken osv.  

 Når holdet har fundet alle kort, sætter I jer ned. 

 

2) Der Filmtrailer 

Afspil traileren fra forsiden af dette materiale. 

Du skal se traileren flere gange for at løse opgaverne. 

 

a) Fælles i klassen 

Se traileren første gang. Læg mærke landskaberne og personerne: 

 Wo spielt der Film?  

 Welche Personen treffen wir? 

 Was machen sie? 

 

b)  Individuelt og fælles i klassen 

Se traileren anden gang: 

 Kryds af ud for hver replik, hvem der siger hvad (se skema 

nedenfor). 

 Ret i fællesskab. 

 Oversæt replikkerne ved hjælp af ordbogen 

 Snak om jeres forventninger til filmen på baggrund af filmplakat 

og trailer. 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/karakterer
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/tale
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Wer sagt was? 

 

 

3) Der Dialog 

 Udskriv dokumentet ’Dialog’, der ligger under den orange menu i 

undervisningsmaterialet på Filmcentralen. 

 Se traileren tre gange, samtidig med at du følger med i teksten. 

 

a) Parvis 

 I forstår ikke alt, hvad der bliver sagt, men forsøg at gætte 

betydningen ved at udvælge og slå de vigtigste ord op i 

ordbogen. 

 

b) Individuelt  

 Erzähle in einem kurzen Text, was du jetzt über die Handlung 

des Films weißt?  

 

 

 

 

 Die REPLIK Amelie Der 

Vater 

Die 

Mutter 

Die 

Ärztin 

Bart 

1 Was hast du eigentlich 

gegen Berge? 
     

2 Berge sind scheiße!      

3 Warum muss ich dieses 

scheiß Asthma haben?  
     

4 Das sieht doch ganz 

schön aus. 
     

5 Durch gewisse 

Stellungen kann man 

das Atmen erleichtern. 

     

6 WILL Amelie 

mitmachen? 
     

7 Auf jeden Fall!      

8 Ich habe diese 

Krankheit seit ich 

denken kann. Es kotzt 

mich an! 

     

9 Wenn Du hoch willst, 

gehen wir hoch. 

Hauptsache wir gehen. 

     

10 Du bist echt das sturste 

Wesen, das ich je 

gesehen hab! 

     

11 Du meinst wohl, das 

Mutigste. 
     

12 Du hast solche Angst, 

dass du gar nichts 

anderes machst, als 

den ganzen Tag zu 

rennen. 

     

13 Ich renne nie.      

14 Innen drinnen rennst du 

die ganze Zeit. 
     

https://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/amelie_rennt_dialog.pdf
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4) Nach dem Film 

To og to / individuelt 

Besvar spørgsmålene, og kryds af i felterne: 

 

a) Wurden deine Erwartungen zum Film erfüllt? 

b) Wie viele Sterne gibst du dem Film? 

 

c) Welche Bewertungen passen dir am besten: 

 super gut 

 gut aber nicht wirklich aufregend 

 spitzen Film 

 richtig Klasse 

 endlos geil 

 besser als erwartet 

 echt Spitze 


