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Vejledning til opgaverne  Find nye ord i ordet 

 

Opgaven kan øves i fællesskab før eleverne får lov til at gå i gang. 

Skriv ordet på tavlen og lad eleverne give forslag til ord, ordene kan skrives på tavlen 

af eleverne eller læreren. 

Hvert bogstav må kun bruges en gang i hvert ord. 

Undgå at bruge egennavne, da der let kan blive nogle for fantasifulde stavemåder. 

 

Vær opmærksom på: 

Man kan lave nye ord ved at sætte et enkelt eller to bogstaver bag ved ordet. 

Eks. Stop – stoppe – stopper -  

Sætter man ejefalds s på ordet bliver der også et nyt ord. 

Pelikaner – pelikaners  -  pelikanen - pelikanens 

 

Hvis tiden tillader det, kan der øves flere ord i fællesskab, før eleverne selv går i 

gang. 

 

Brug ord som ikke er i opgaverne. Det kan være ord som: 

Køleskabet - vindueskarmen – sommerferie – månebilshjul 

eller vrøvleord som: 

Pelikandørstopper – flodhestudtrækker  

 

Ordlisten skal ses som en hjælp til at finde ord, det er ikke en fuldstændig liste, man 

vil let kunne finde flere ord end dem på listen. 
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køleskab vindueskarm sommerferie månebilshjul Pelikan-

dørstopper 

Flodhest- 

udtrækker 

kø vin so må pelikan flod 

le vindue som måne dør floder 

køle vindues sommer bi døre flodhest 

køleskab karm fe bil døres hest 

skab karms ferie bils stop heste 

el kam frie hjul stoppe ud 

lab kams fire jul stopper træk 

ask en so hul kan udtræk 

skabe ed mere hule kano udtrække 

klask rim ri hules kanos udtrækker 

skal rime ris en step test 

øl du rier ben stød ekko 

øls due fes bens stod træ 

løs dues fis bål sten flæk 

løse dusin fise bum stil flække 

løb skarn fiser bums stile flækker 

løbe kvinde rimer julen stilen stod 

løkke kvindes mose julens kant stud 

klase musik mos billån klø stær 

køb skive moser lån pind stære 

købe mikse mis låne kløpind fest 

købes dims mors hulles kløe dække 

al dirk mor juble kopi utæt 

søl din orme mule stikord forklæde 

søle dine ormes mulen stik skulke 

 mad serie smule kopiere hækle 

 kurv  lime tidløs kokset 

 madkurv  juli klappe dufte 

   juni   

 

 


