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Læs sætningerne.  

Find udsagnsled, grundled og sæt tegn. 

Sæt derefter komma eller punktum.  

Husk at skrive bogstavet efter punktum med stort. 

 

1. Ridderen så dragen og så løb han. 

2. Ræven stjæler høns hvis den kan finde dem. 

3. Vi sover længe når det er weekend. 

4. På lørdag da skal vi til fest. 

5. Lasse læser avis men Lone læser en bog. 

6. Bilen kører til København men bussen kører til Tønder. 

7. Karsten kom hjem klokken syv men Kirstine kom klokken otte. 

8. Jeg skriver et brev imens Bo skriver en huskeseddel. 

9. Mormor passer os når vi er syge. 

10. Vi går i skole hele ugen men i weekenden har vi fri. 

11. Peter går i skole 5 dage og han har fri i weekenden. 

12. Vi sover længe fordi der er ferie. 

13. Vi løb meget hurtigt da vi så bussen. 

14. Dragen kæmper imod ridderen men han var meget bange. 

15. Bageren bager boller og kager men ikke om søndagen. 
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Læs sætningerne.  Facit 

Find udsagnsled, grundled og sæt tegn. 

Sæt derefter komma eller punktum.  

Husk at skrive bogstavet efter punktum med stort. 

 

1. Ridderen så dragen, og så løb han. 

2. Ræven stjæler høns, hvis den kan finde dem. 

3. Vi sover længe, når det er weekend. 

4. På lørdag da skal vi til fest. 

5. Lasse læser avis, men Lone læser en bog. 

6. Bilen kører til København, men bussen kører til Tønder. 

7. Karsten kom hjem klokken syv, men Kirstine kom klokken otte. 

8. Jeg skriver et brev, imens Bo skriver en huskeseddel. 

9. Mormor passer os, når vi er syge. 

10. Vi går i skole hele ugen, men i weekenden har vi fri. 

11. Peter går i skole 5 dage, og han har fri i weekenden. 

12. Vi sover længe, fordi der er ferie. 

13. Vi løb meget hurtigt, da vi så bussen. 

14. Dragen kæmper imod ridderen, men han var meget bange. 

15. Bageren bager boller og kager, men ikke om søndagen. 
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