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1. Ord der rimer 

Læs sætningen. 

Skriv ord der rimer, på det ord der er understreget. 

 

Er det en rotte. ___________________ 

Må jeg låne et plaster? ___________________ 

Hun giver hende et knus.  __________________ 

Så går de hjem. ___________________ 

 

2. Enkelt eller dobbelt konsonant. 

Sæt streg over det forkerte ord. Skriv det rigtige på linjen. 

 

Det var en (uhygelig / uhyggelig ) nat. ________________ 

Næste morgen (komer / kommer) Sara. ________________ 

Sara er lige ved at (græde / grædde)  ________________ 

De skal altid (drile / drille).  ________________ 

 

3. Hvad slutter ordet på  

Brug endelserne fra kassen. 

 

Dril____ 

Spra____ 

Skri_____ 

Rot____ 

Nik_____ 

Pak____ 

 Ke   ker   te  ger  le  ng      
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4. Navneord i ubestemt og bestemt  

Skriv de ord der mangler i skemaet 

 heksen 

 pakken 

En dreng  

Et overfald  

 Teltet 

En stemme  

Et skrig  

 

5. Skriv pænt. 

Skriv sætningerne så pænt som du kan. 

 

Der er noget, der rører ved hende. 

 

_________________________________________________ 

Sara er stiv af skræk. 

 

_________________________________________________ 

De får kakao og boller. 

 

_________________________________________________ 
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1. Ord der rimer 

Læs sætningen. 

Skriv ord der rimer, på det ord der er understreget. 

 

Er det en rotte. __lotte_ totte_flotte 

Må jeg låne et plaster? _Master_laster_Kaster 

Hun giver hende et knus.  _Lus__mus__sus__ 

Så går de hjem. _klem_slem_nem_lem __ 

 

2. Enkelt eller dobbelt konsonant. 

Sæt streg over det forkerte ord. Skriv det rigtige på linjen. 

 

Det var en (uhygelig / uhyggelig ) nat. ________________ 

Næste morgen (komer / kommer) Sara. ________________ 

Sara er lige ved at (græde / grædde)  ________________ 

De skal altid ( drile/drille).  ________________ 

 

3. Hvad slutter ordet på  

Brug endelserne fra kassen. 

 

Dril_le_ 

Spra_ng_ 

Skri_ger_ 

Rot_te_ 

Nik_ker_ 

Pak_ke_ 

 Ke   ker   te  ger  le  ng      
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4. Navneord i ubestemt og bestemt  

Skriv de ord der mangler i skemaet 

En heks heksen 

En pakke pakken 

En dreng Drengen 

Et overfald Overfaldet 

Et telt Teltet 

En stemme Stemmen 

Et skrig skriget 

 

5. Skriv pænt. 

Skriv sætningerne så pænt som du kan. 

 

Der er noget, der rører ved hende. 

 

_________________________________________________ 

Sara er stiv af skræk. 

 

_________________________________________________ 

De får kakao og boller. 

 

_________________________________________________ 

 


