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1. Gør sætningen færdig 

 

De __________ væk. 

Hugo skal ikke _________ ham et fjols. 

Hugo tager sit _________ over sig. 

En nøgle __________ om. 

Det er bare __________. 

 

2. Enkelt eller dobbelt konsonant. 

Sæt streg under det rigtige ord. Skriv det ordet på linjen. 

 

(Vigo/Viggo) løber hen mod døren.  ________________ 

De voksne (hører/hørrer) ikke noget. ________________ 

De får fat i (netet/nettet).  ________________ 

De (ramer/rammer) jorden.  ________________ 

Hugo løber (genem/gennem) en væg. ________________ 

 

 

 

flyver   drejer   

kalde    lagen   

vinden    
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3. Navneord i ental og flertal 

Skriv de ord der mangler i skemaet 

 

En vampyr  

 Flere væge 

En lygte  

En kiste  

En gæst  

 Flere drenge 

Et spøgelse  

 

4. Skriv pænt. 

Skriv sætningerne så pænt som du kan. 

 

Bag hende står en mand 

 

_________________________________________________ 

De står alle og ser på Viggo 

 

_________________________________________________ 

De to drenge stirrer på det hvide lagen 

 

_________________________________________________ 
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1. Gør sætningen færdig 

 

De __flyver__ væk. 

Hugo skal ikke __kalde__ ham et fjols. 

Hugo tager sit __lagen__ over sig. 

En nøgle __drejer__ om. 

Det er bare __vinden__ 

 

2. Enkelt eller dobbelt konsonant. 

Sæt streg under det rigtige ord. Skriv det ordet på linjen. 

 

(Vigo/Viggo) løber hen mod døren.  ________________ 

De voksne (hører/hørrer) ikke noget. ________________ 

De får fat i (netet/nettet).  ________________ 

De (ramer/rammer) jorden.  ________________ 

Hugo løber (genem/gennem) en væg. ________________ 

 

 

 

flyver   drejer   

kalde    lagen   

vinden    
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3. Navneord i ental og flertal 

Skriv de ord der mangler i skemaet 

 

En vampyr Flere vampyrer 

En væg Flere væge 

En lygte Flere lygter 

En kiste Flere kister 

En gæst Flere gæster 

En dreng Flere drenge 

Et spøgelse Flere spøgelser 

 

4. Skriv pænt. 

Skriv sætningerne så pænt som du kan. 

 

Bag hende står en mand 

 

_________________________________________________ 

De står alle og ser på Viggo 

 

_________________________________________________ 

De to drenge stirrer på det hvide lagen 

 

_________________________________________________ 

 


