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OM SÆTNINGSLED  UDSAGNSLED  GRUNDLED

Udsagnsled og grundled
 Find udsagnsleddene og skriv dem ud for de
rigtige tal i krydsopgaven herunder:

 Find også grundleddene og skriv dem ud for de
rigtige tal i krydsopgaven herunder:

1. En gartner fjerner de dårlige frugter fra
træerne.
4. Hopper katten rundt på bordet hver dag?

2. Frugt er sundt året rundt.
3. Vinden hylede i havens buske og træer.

5. Egetræet flækkede på grund af stormen.

7. Kan trapper være farlige for børnene i
børnehaven?

6. Sørøveren gravede skatten ned ude på øen.

8. Mon Maribo er en større by end Odense?
9. Artisten klapper af danseren.
10. Ragede grenen indover hækken til naboen?

1.
2.
3.
4.
og

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skriv løsningsordene: ______________________________ og
________________________________er blot to af de mange
sportsgrene, som børn også kan deltage i.
Der er i alt mere end 60 sportsgrene for børn.
Du kan læse om alle sportsgrenene, hvis du går på nettet
og søger efter "sportsgrene til børn".
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Find og skriv ...
 Ord
1. Find og skriv egennavnet:
SKULLE HAGLER SKAGEN SMAGEN FRISTEN
GLÆDEN
2.
Find og skriv tillægsordet:
lytter byture rødlig badede gløder glider
3. Find og skriv biordet:
3.
fulgtes stiller hernede fjoller
4. Find og skriv udsagnsordet:
4.
frodig fugtig festen fremgå
rerør,
5. Findstrige
og skriv stedordet:
5.
grove deres regne bukke
re

1.
2.

Løsningsordet: __________________________________
 Led
1. Find og skriv genstandsleddet:
Børnene gravede skatten ned i klitten
2. Find og skriv styrelsen i forholdsordsleddet:
Heksen sidder på kosten, når det er sankthans
3. Find og skriv tillægsordet i grundleddet:
I skoven levede trolde og en grusom heks 3.
4. Find og skriv hensynsleddet:
4.
Morfaren forærede søsteren dagbogen
rerør,
5. Findstrige
og skriv genstandsleddet:
5.
Lines cykel mangler sadel
re

1.
2.

Løsningsordet: __________________________________
 Rækkefølge

og bøjningsformer

1. Navneord, der er ens i ental og flertal
ubestemt: indboks, indbrud, indgang, iskiosk
2. Find og skriv det udsagnsord, der bøjes uregelmæssigt:
tyde gøre tude bøde
3. Find og skriv ord, der skal stå nr. 2 i en
alfabetisk følge: penne pedal pakke
4. Find og skriv tillægsordet, der står i e-form:
4.
kigge glæde fladt smukt glade
rerør, strige

1.
2.
3.

Løsningsordet: __________________________________
 Indsæt løsningsordene.
Det kan _______________________________ 700 kroner i __________________________, hvis man
__________________________________ på fortovet.
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OM ORDKLASSER

Hvilket ord skiller sig ud?
Et ord i hver linje tilhører en anden ordklasse end de fire andre ord.
Find og skriv det ord, der skiller sig ud.
1. drypper plaprer hyppig plejer gisper
2. trediver travesko kæntring bebygger kabelnet
3. opgav bagpå oplys bestå aflys
4. pifte anser afspil angst loope
5. opvise shoppe pryder kupler krydse

1.
2.
3.
4.
5.
Løsningsordet:________________________________

 Også i denne opgave skal du finde og skrive det ord, der skiller sig ud i hver linje.
1. gejser lagner stabel giftig laksko
2. forløbere tørvejret derudaf jagtsæson skoleblad
3. postbil rensede indkoge ristede stritte
4. hverdag elcykel cyklist lystbåd lyserød
5. styrtbøjle halvbroder jazzballet beskyttede kodenummer

1.
2.
3.
4.
5.

Løsningsordet:

______________________________________________

OM ORDKLASSER  BØJNING  FLERE GRAMMATISKE BEGREBER OG PROBLEMSTILLINGEER
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1. Hvilken ordklasse tilhører ordene?
2. Verdens hurtigste fugl
3. Synonym til rensede
4. Skriv tillægsordet: ryd råd nye
5 Udsagnsordet gabte i nutid
6. Forkortelse for gram
7. Synonym til nogenlund (et tillægsord,
der ikke kan bøjes)
8. Arabisk drengenavn.
9. Udsagnsordet sivede i navneform
10. Udsagnsordet byde i bydeform
11. Navneordet alder i flertal ubestemt form
12. Navneordet nederdel i flertal bestemt form
13. Skriv navneordet: tredje tretal fjerde
seksti
14. Skriv udråbsordet: dag dan dav dam
15. Bindeord, der kan bruges i stedet for
"dengang"
16. Hvad betyder forkortelsen evt.?
17. Udsagnsordet talte i navnemåde
18. Lars Gunnarsens monogram
19. Navneordet neglen i ubestemt ental
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20. Synonym til holde af
21. Hvordan forkortes stuen (i adresser)?
22. Femte bogstav i alfabetet
23. Drengenavn med en vokal der lyder som a i kaffe
24. Hvordan forkortes kroner (penge)?
25. Fjern vokalerne i tone
26. Forkortelse for ton
27. Drengenavn der staves ens både forfra og bagfra
28. Udsagnsordet kæntrede i navneform
29. Egerne (i et hjul) i ental ubestemt
30. Skriv den ubetonede stavelse i det ord, der har to
stavelser: lakrids vikaren
31. Den betonede stavelse i navneordet, der har to
stavelser: snemand sikkert tilstod papiret
32. Forkortelse for nord
33. Navneordet regnen i ubestemt ental
34. Forkortelse for gammel
35. Skriv tillægsordet: dy by lå ny
36. Synonym til læ
37. Skriv tillægsordet: fart rare køre more tåre

