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1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Nina er 135 cm høj 

Nina er tit nysgerrig 

Nina så TV-avisen da Astrid kaldte 

Solen forsvinder helt om vinteren 

 

2. Udsagnsord 

Læs sætningerne. Find mindst 8 forskellige udsagnsord. 

Sæt streg under dem. Skriv dem på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Nina bor så højt mod nord, at solen helt forsvinder om vinteren. 

Alle mennesker i byen ved at solen vil vise sig igen. Nina har blå øjne. 

Lyset på skibakken bliver tændt og slukket oppe på hotellet.  

Nina bor i en by der hedder Narvik. Nina elsker at undersøge ting. 
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3. Sammensatte ord 

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

Skriv de sammensatte ord på linjerne. 

 

Ski bror  ___________________________________ 

Slik bror  ____________________________________ 

Mor mor  ____________________________________ 

Lille  bakke  ____________________________________ 

Store sulten  ____________________________________ 

 

4. synonymer og antonymer 

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

 Synonymer   Antonymer 

grim ______________ ______________ 

græder ______________ ______________ 

dumt ______________ ______________ 

stort ______________ ______________ 
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1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Nina er 135 cm høj 

Nina er tit nysgerrig 

Nina så TV-avisen da Astrid kaldte 

Solen forsvinder helt om vinteren 

 

2. Udsagnsord 

Læs sætningerne. Find mindst 8 forskellige udsagnsord. 

Sæt streg under dem. Skriv dem på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Nina bor så højt mod nord, at solen helt forsvinder om vinteren. 

Alle mennesker i byen ved at solen vil vise sig igen. Nina har blå øjne. 

Lyset på skibakken bliver tændt og slukket oppe på hotellet.  

Nina bor i en by der hedder Narvik. Nina elsker at undersøge ting. 
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3. Sammensatte ord 

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

Skriv de sammensatte ord på linjerne. 

 

Ski bror  skibakke_____________________ 

Slik bror  sliksulten_______________________ 

Mor mor  mormor_________________________ 

Lille  bakke  lillebror________________________ 

Store sulten  storebror_____________________ 

 

4. synonymer og antonymer 

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

 Synonymer   Antonymer 

grim ____ækel,_____ _____smuk_____ 

græder ____tuder_____ _____smiler____ 

dumt ___fjollet_____  ____godt______ 

stort ____langt_____  ____lille, småt__ 

 

 


