
Sne! 

Translate this present tense paragraph (glossary of some words in boxes below).  The verbs are 
marked with 1, 2 or irr to indicate whether the verb belongs to past tense group 1 (-ede), 2 (-te) or is 
irregular.  Refer to these hints when completing the second paragraph (below the glossary boxes). 
 
I dag erirr vejret meget koldt.  Det sner1 og der erirr også lidt hagl.  På gaden serirr man is, og folk gårirr 

meget forsigtigt på side vejer og fortove.  Mange mennesker arbejder1 hjemmefra – de læser2 og 

skriverirr på computeren. (De slapper1 også af).  Folk køber2 is og mad og vand inden vejret bliverirr værre.  

Mange børn lerirr mens de gliderirr med slæder over isen eller løberirr rundt i sneen.  Så kommerirr de ind i 

huset, og de drikkerirr varm chokolade og spiser2 varm suppe. Mange serirr fjernsyn eller spiller1 

computerspil. De elsker1 snedage!   Sent bliverirr de trætte og tierirr.   Og de smiler1.  Måske fårirr de en 

anden snedag i morgen!   Så gårirr de i seng og soverirr.  

 

 

 

 

 

 

Fill in the blanks to make the paragraph past tense.   

I går var vejret meget koldt.  Det sneede  og der var  også lidt hagl.  På gaden så  man is, og folk gik  

meget forsigtigt på side vejer og fortove.  Mange mennesker arbejdede  hjemmefra – de læste  og skrev  

på computeren. (De slappede  de også af).  Folk købte  is og mad og vand inden vejret blev  værre.  

Mange børn lo  mens de gled  med slæder over isen eller løb  rundt i sneen.  Så kom  de ind i huset, og 

de drak  varm chokolade og spiste  varm suppe. Mange så  fjernsyn eller spillede  computerspil. De 

elskede  snedage!   Sent blev de trætte og tav.   Og de smilede.  Måske får de en anden snedag i 

morgen!   Så gik de i seng og sov.  

vejret the weather 

være (er/var) be (is, are, am / was, were) 

hagl hail 

en gade street 

man one, a person 

is ice 

forsigtigt carefully 

side vejer ways, paths 

fortove sidewalks 

 

mennesker people 

hjemmefra from home 

inden before 

bliver (blev) become 

værre worse 

børn children 

mens while 

glider (gled) slide 

slæder sleds 

rundt around 

ind i into 

suppe soup 

sent late 

trætte tired 

måske maybe 

en anden another 

i morgen tomorrow 

en seng bed 


