
Lærervejledning til ekstraopgaver - Aux vélos, les élèves ! 
 
Denne lærervejledning gælder kun ekstraopgaverne og skal ses som et supplement 
til lærervejledningen til selve undervisningsmaterialet, som findes her: 
https://cutt.ly/fUwGRmq 
 
En række af ekstraopgaverne er layoutet på samme måde som 
undervisningsmaterialet. Disse layoutede ekstraopgaver findes her: 
https://cutt.ly/sUwVyIS.  
 
Ekstraopgaverne er nummeret efter samme system som opgaverne i 
undervisningsmaterialet og inddelt efter de samme temaoverskrifter. Ligesom med 
undervisningsmaterialet kan man arbejde med opgaverne i pdf-filen, hvor felterne er 
skrivbare, eller man kan printe dem ud. 
 
Herunder findes facit til de layoutede ekstraopgaver og forslag til yderligere opgaver. 
 
 
LE TOUR DE FRANCE 
 
1. Le Tour de France - à l’époque 
1.4 Kraftwerk: Tour de France 
 
FACIT  
 

noms (navneord) verbes (udsagnsord) adjectifs (tillægsord) 

des spectateurs 
des cyclistes 
les montagnes 
la mer 
un lac 
un pont 
des vélos 
des arbres 
de l’eau 
une voiture 
une caméra 
une moto 
 
 

être en forme 
faire du vélo 
triompher 
regarder 
boire 
avoir chaud 
tourner un film 
avoir soif 
transpirer 
travailler 
gagner 
applaudir 
sourire 
porter 

heureux 
souriant 
déterminé 
déçu 
musculeux 
athlétique 
dangereux 
dur 
difficile 
courageux 
intéressant 
émouvant 
dramatique 
excitant 

 

https://cutt.ly/fUwGRmq
https://cutt.ly/sUwVyIS


2. Le Tour de France aujourd’hui  
Portrait d’un coureur 

 
2.4 Le texte sur “Julian Alaphilippe, un champion cycliste français” 
Denne tekst kan betragtes som “autentisk” tekst, fordi forfatteren er franskmand. Der 
er link til lydfil, hvor man kan høre teksten bliver læst op. Teksten er på 1 normalside. 
 
Hvordan kan man arbejde med denne tekst? 
👉👉Du kan f.eks. arbejde med denne tekst ved at eleverne sidder i små grupper og 
læser en sætning eller et afsnit højt for hinanden.  
👉👉Derefter skal de notere 5-7 ord/sætninger, de forstår og 5-7 ord, de ikke kender. 
👉👉Det kan være en god idé at bede én elev fra hver gruppe at skrive 5-7 ord (eller 
sætninger) fra teksten, de kender, på tavlen. 
👉👉Du kan vælge at lave den samme procedure med nye ord/udtryk. 
  
2.5 Le vocabulaire 
Hvis du overvejer, at eleverne skal lave en præsentation om en kendt cykelrytter 
eller lignende, kan den opgave også være nyttig i forhold til at finde gloser, man kan 
bruge. Eleverne kan løse opgaven uden din hjælp. 

 
2.6 Les mots-croisés 
Opgaven indeholder 8 adjektiver, som beskriver Julian Alaphilippes personlighed. 
Sæt dem i “mots-croisés” ved hjælp af de tilsvarende sætninger.  
 
Idéen ved den lille ekstra opgave er beskæftige dine elever, som er færdig med de 
forrige opgaver. Du kan eventuelt genbruge disse sætninger eller tillægsord, hvis du 
skal lave en præsentation af en idrætsmand. 
 
ambitieux-déterminé- sportif- amoureux-indépendant-joyeux-collectif-optimist
 
Horizontal: 
2:Il adore rire dans la vie 
4:il s'entraîne dur pour gagner 
beaucoup de courses 
5:il aime mettre la bonne ambiance 
dans son équipe 

 
Vertical: 
1:il est en couple avec Marion Rousse 
3:il choisit le sport, même si son père 
préfère la musique 
6:Il est très énergique et il aime bouger

7:Il est très actif dans les courses 
8:il apprécie le soutien de ses coéquipiers 
 
   
 
 



Facit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANGOPGAVER 
 
SANGSKRIVER - med cykelsange 
Sange med mange repetitioner kan med fordel genskrives af eleverne. Fx: 
 
Kraftwerks ‘Tour de France’ 
Hver strofe har 7 stavelser. Del klassen op i 4 grupper. Hver gruppe skal skrive en 
strofe. Det giver mening at bruge de ord, de har lært, fra opgave 3 og 4. Til sidst 
sætter de stroferne sammen, så man har et helt vers. Syng den i klassen, hvor alle 
slutter af med omkvædet ‘Tour de France, Tour de France’.  
 
Yves Montands ‘À bicyclette’ 
Her er rytmen mere kompleks, og hver strofe har 16 stavelser. Omkvædet er ‘À 
bicyclette’. For de superkreative elever kunne de evt. lave en rap om at cykle med 
udgangspunkt i denne rap ‘hommage à Montand’:  
https://www.youtube.com/watch?v=39cXoFRPeXw. 
Brug ordene fra opgave 3 og 4 til at skabe egen tekst. 
 
LYRICS TRAINING - med ‘Tu es foutu’ (Tour de France sang) 
Man kan også arbejde med sangen ‘Tu es foutu’ af In-Grid, som er Danmarks 
Radios temasang for Tour de France. YouTube videoen: 
https://www.youtube.com/watch?v=oXMV2RBQwiY 

Arbejd med teksten på  www.lyricstraining.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=39cXoFRPeXw
https://www.youtube.com/watch?v=oXMV2RBQwiY
http://www.lyricstraining.com/

