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1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Ulf sagde at der måtte bo andre folk tæt på. 

Ulf søster hedder Ørn. 

Ulf tager Forel til fange 

Spurv får et nyt navn 

 

2. Egennavne 

Skriv egennavne fra teksten på linjerne. 

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

3. Sammensatte ord 

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

Skriv de sammensatte ord på linjerne. 

 

bo   streng _________________________________ 

bue  plads _________________________________ 

østers  kat _________________________________ 

bo  æderne _________________________________ 

vild  sted _________________________________ 
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4. synonymer og antonymer 

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

 Synonymer   Antonymer 

Bakke _______________ _________________ 

Ny _______________ _________________ 

trak _______________ _________________ 

værdifuld _______________ _________________ 

 

6 Navneord  

Skriv navneordene ind i skemaet. 

Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal Bestemt flertal 

En økse    

 fuglen  Alle fuglene 

En mand manden   

  Flere hjem  

 bopladsen   

En båd  Flere både  
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1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Ulf sagde at der måtte bo andre folk tæt på. 

Ulf søster hedder Ørn. 

Ulf tager Forel til fange 

Spurv får et nyt navn 

 

2. Egennavne 

Skriv egennavne fra teksten på linjerne. 

 

______Ulf________ 

______spurv__________ 

_____vildkat___________ 

_______Forel_________ 

_____Bjørn_________ 

______Våge________

3. Sammensatte ord 

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

Skriv de sammensatte ord på linjerne. 

 

bo   streng ___________boplads____________________ 

bue  plads ___________buestreng__________________ 

østers  kat _________østersæderne_________________ 

bo  æderne ______________bosted_________________ 

vild  sted ___________Vildkat____________________ 
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4. synonymer og antonymer 

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

 Synonymer   Antonymer 

Bakke _____høj, knold__ ______dal________ 

Ny ______frisk_____ ______gammel____ 

trak _____hev_______ _____skubbede____ 

værdifuld _____dyrebar____ __værdiløst, billigt_ 

 

6 Navneord  

Skriv navneordene ind i skemaet. 

Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal Bestemt flertal 

En økse øksen Flere økse Alle økserne 

En fugl fuglen Flere fugle Alle fuglene 

En mand manden Flere mænd Alle mændene 

Et hjem hjemmet Flere hjem Alle hjemmene 

En boplads bopladsen Flere bopladser Alle bopladserne 

En båd båden Flere både Alle bådene 

 

 

 


