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1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Svend Svovl blev fundet på en kirkegård 

Et sted slugte en fyr vand. 

Magiko sad bag teltet og røg vandpibe 

Bibi havde vundet et par gummistøvler 

 

2. Udsagnsord 

Læs sætningerne. Find mindst 8 forskellige udsagnsord. 

Sæt streg under dem. Skriv dem på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

 

Bolden drev rundt henne ved sivene. Svend var driv våd, og han frøs. 

Den kunne Svend nemt hente. 

Hun sad med Maren i kæret og drak kaffe og spiste æbleskiver.  

Han gloede på frøen. Magiko sad og nød en cigar.  
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3. Sammensatte ord 

Sæt navneordene sammen to 0g to og lav nye ord. 

Skriv de sammensatte ord på linjerne. 

 

luft  støv ____________________________________ 

kage   rulle ____________________________________ 

trylle   ur ____________________________________ 

trylle  kunstner ____________________________________ 

guld   gyngen ____________________________________ 

 

4. synonymer og antonymer 

Find ord der betyder det samme.(Synonymer)  og det modsatte antonymer 

 Synonymer   Antonymer 

Glad ______________ ______________ 

Tyk ______________ ______________ 

Lille ______________ ______________ 

Skubbede ______________ ______________ 

Skrå ______________ ______________ 
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(FASIT) 

1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Svend Svovl blev fundet på en kirkegård 

Et sted slugte en fyr vand. 

Magiko sad bag teltet og røg vandpibe 

Bibi havde vundet et par gummistøvler 

 

2. Udsagnsord 

Læs sætningerne. Find mindst 8 forskellige udsagnsord. 

Sæt streg under dem. Skriv dem på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

3. Sammensatte ord 

Sæt navneordene sammen to 0g to og lav nye ord. 

Skriv de sammensatte ord på linjerne. 

luft  støv _________Lyftgynge________ 

kage   rulle _______Kagerulle________________ 

trylle   ur _______tryllekunstner_____________ 

trylle  kunstner _______tryllestøv__________________ 

guld   gyngen _________guldur_________________ 

 

Bolden drev rundt henne ved sivene. Svend var driv våd, og han frøs. Den kunne 

Svend nemt hente. 

Hun sad med Maren i kæret og drak kaffe og spiste æbleskiver.  

Han gloede på frøen. Magiko sad og nød en cigar.  
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4. synonymer og antonymer 

Find ord der betyder det samme.(Synonymer)  og det modsatte antonymer 

Synonymer   Antonymer 

Glad _____lykkelig___ ___sur________ 

Tyk ______rund_____ _____tynd_____ 

Lille ____spinkel______ ______stor____ 

Skubbede _____masede______ ___hev________ 

Skrå ___skæv________ _______lige_______ 

 

 

 


