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1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Mor har aldrig spillet tennis 

Katten hedder Lone 

Ulrika kalder Martin en landhest 

Martin redder Ulrika 

 

2. Udsagnsord 

Læs sætningerne. Find mindst 8 forskellige udsagnsord. 

Sæt streg under dem. Skriv dem på linjerne i navneform (At-form) 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

Langsomt kravler Martin over hækken. De får stolen op på bordet.  

Der er flyttet nye naboer ind i huset. Pigen løber hurtigt forbi. 

 Nu er Martin ikke sur mere. Pigen leger med sin kat.  

Hun kommer helt hen til hækken. Katten hedder Irma. 

Martin læner sig mod hækken så han næsten vælter den. 
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3. Find sætningerne 

Find sætningerne og hvilken side de står. 

 

Langsomt kravler Martin over hække Side ______________ 

Han lider af højdeskræk  Side ______________  

Martin synes, at det er sjovere at se på fodbold.  Side ____________ 

Båden ligger jo langt fra broen.  Side ______________ 

Han får vand i munden  og bliver meget bange Side  ______________ 

  

4 Navneord  

Læs teksten . Find navneord og skriv dem ind i skemaet. 

Nutid    (Jeg …) Datid     (I går…) 
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FACIT 

1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Mor har aldrig spillet tennis 

Katten hedder Lone 

Ulrika kalder Martin en landhest 

Martin redder Ulrika 

 

2. Udsagnsord 

Læs sætningerne. Find mindst 8 forskellige udsagnsord. 

Sæt streg under dem. Skriv dem på linjerne i navneform (At-form) 

 

 

 

 

 

3. Find sætningerne 

Find sætningerne og hvilken side de står. 

 

Langsomt kravler Martin over hække Side ________27______ 

Han lider af højdeskræk  Side _________28_____  

Martin synes, at det er sjovere at se på fodbold.  Side __________34__ 

Båden ligger jo langt fra broen.  Side ________51______ 

Han får vand i munden  og bliver meget bange Side  ________53______ 

  

Langsomt kravler Martin over hækken. De får stolen op på bordet.  

Der er flyttet nye naboer ind i huset. Pigen løber hurtigt forbi. 

 Nu er Martin ikke sur mere. Pigen leger med sin kat.  

Hun kommer helt hen til hækken. Katten hedder Irma. 

Martin læner sig mod hækken så han næsten vælter den. 
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4 Navneord  

Læs teksten . Find navneord og skriv dem ind i skemaet. 

ental flertal 

Bror brødre 

Øje øjne 

mund munde 

kat katte 

båd både 

reb reb 

avis aviser 

papirhale papirhaler 

 

 

 


