
Gul Dingo                                     Kirsten Mejlhede Krog: De grå og de sorte 
 

www.JoanEriksen.dk Side 1 
 

1. Udsagnsord 

Læs sætningerne. Find mindst 8 forskellige udsagnsord. 

Sæt streg under dem. Skriv dem på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________

2. Hvor står sætningen? 

Find sætningen i bogen og skriv hvilken side. 

 

Gråanden tager sig sammen. Nu må hun tænke på sine små ællinger. __________ 

Den sorte han praler også af sit afkom.   __________ 

Og til sin skræk opdager hun, at der mangler en.   __________ 

”Det er ikke en rigtig sø, det er nærmest en gammel mose  __________ 

Men de kan klare sig selv nu.     __________

De vil helst være midt ude på søen, hvor der er dybest.   __________ 

 

 ”Her ser fredeligt ud, skal vi ikke slå os ned her?” 

Andrikken gør sig bred og basker med vingerne der bedste han 

har lært. 

Han er høflig. De skal ikke forstyrre, bare de må være 

dernede mellem sivene. 

”Ja vi ejer jo ikke hele søen. Ællingerne kommer til verden. 
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4. synonymer  

Find ord der betyder det samme. 

Svæver 

Ung 

___________ 

___________ 

Hannen  

Sorte 

___________ 

___________ 

7. Fra datid til nutid 

Skriv udsagnsordene om til datid. 

Han puster sig op. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Andrikken skæver nervøst hen til reden.  

 

_______________________________________________________________ 

 

Ællingerne kommer til verden. 

 

_______________________________________________________________ 

 

8. Skriv pænt 

Den sorte han rapper noget af sig på et underligt sprog. 

______________________________________________________________ 

Hun mærker de små ællinger under sig 

______________________________________________________________ 

Vredt rapper andemor en skrap og advarende kommando. 

______________________________________________________________ 
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1. Udsagnsord 

Læs sætningerne. Find mindst 8 forskellige udsagnsord. 

Sæt streg under dem. Skriv dem på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________

2. Hvor står sætningen? 

Find sætningen i bogen og skriv hvilken side. 

 

Gråanden tager sig sammen. Nu må hun tænke på sine små ællinger  ____28______ 

Den sorte han praler også af sit afkom.  _____33____ 

Og til sin skræk opdager hun, at der mangler en. ______40___ 

”Det er ikke en rigtig sø, det er nærmest en gammel mose ___5____ 

Men de kan klare sig selv nu. ______52 __

De vil helst være midt ude på søen, hvor der er dybest. _____52___ 

 

 ”Her ser fredeligt ud, skal vi ikke slå os ned her?” 

Andrikken gør sig bred og basker med vingerne der bedste han 

har lært. 

Han er høflig. De skal ikke forstyrre, bare de må være 

dernede mellem sivene. 

”Ja vi ejer jo ikke hele søen. Ællingerne kommer til verden. 
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4. synonymer  

Find ord der betyder det samme. 

Svæver 

Ung 

Flyver  

Gammel 

Hannen  

Sorte 

Hunnen 

Hvide 

7. Fra datid til nutid 

Skriv udsagnsordene om til datid. 

Han puster sig op. 

 

_han pustede sig op_______________________________________ 

 

Andrikken skæver nervøst hen til reden.  

 

___Andrikken skævede nervøst hen til reden____________________ 

 

Ællingerne kommer til verden. 

 

_____Ællingerne kom til verden______________________________ 

 

8. Skriv pænt 

Den sorte han rapper noget af sig på et underligt sprog. 

______________________________________________________________ 

Hun mærker de små ællinger under sig 

______________________________________________________________ 

Vredt rapper andemor en skrap og advarende kommando. 

______________________________________________________________ 

 


