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1. Gør sætningen færdig 

De går ud i ___________. 

Bag døren er det _________ hus. 

Der er ____________ alle steder. 

Et spøgelse ________ på dagen. 

Morfar __________ ind i stuen. 

 

2. Dobbelte konsonanter 

Find 9 ord med dobbelt konsonant i bogen skriv dem på linjerne 

 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

 

3. Ord der rimer 

Find ord der rimer 

Tykke __________ 

Flasker __________ 

Haven ___________ 

Sur  ___________

 

kommer   midt   

spøgelser  haven 

gamle 
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4. Navneord i ubestemt og bestemt  

Skriv de ord der mangler i skemaet 

 flasken 

Et spøgelse  

Et hus  

 bordet 

Et skab  

 døren 

En cigar  

 

5. Skriv pænt. 

Skriv sætningerne så pænt som du kan. 

 

Mormor tager cigaren 

 

_________________________________________________ 

De ryger store cigarer og drikker af flasker 

 

_________________________________________________ 

Morfar giver slip på dynen. 

 

_________________________________________________ 
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1. Gør sætningen færdig 

De går ud i __haven__. 

Bag døren er det __gamle__  hus. 

Der er __spøgelser___ alle steder. 

Et spøgelse __midt __ på dagen. 

Morfar __kommer__ ind i stuen. 

 

2. Dobbelte konsonanter 

Find 9 ord med dobbelt konsonant i bogen skriv dem på linjerne 

 

Hjemme 

Væggen 

Stille 

Fortælle 

Ruller 

Nikker 

Gammelt 

Også 

Kommer 

Gemmer 

Sukker 

Tisse 

Gennem 

Drikker 

Slikket 

Samme 

Kunne 

klapper 

 

3. Ord der rimer 

Find ord der rimer 

Tykke _Nykke, lykke 

Flasker _tasker, masker 

Haven _maven, næven_ 

Sur  _lur, mur_ 

 

Kommer   midt   

spøgelser  haven 

gamle 
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4. Navneord i ubestemt og bestemt  

Skriv de ord der mangler i skemaet 

En flaske flasken 

Et spøgelse spøgelset 

Et hus huset 

Et bord bordet 

Et skab skabet 

En dør døren 

En cigar cigaren 

 

5. Skriv pænt. 

Skriv sætningerne så pænt som du kan. 

 

Mormor tager cigaren 

 

_________________________________________________ 

De ryger store cigarer og drikker af flasker 

 

_________________________________________________ 

Morfar giver slip på dynen. 

 

_________________________________________________ 


