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Bøj substantiverne (navneordene).

Udfyld resten af skemaet. 

ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal 

et påskeæg 

haren 

en dag flere dage 

et brev alle brevene 

flere blomster alle blomsterne 

Verber (udsagnsord). 

Du skal udfylde resten af skemaet.

infinitiv 

(navneform) 

præsens 

(nutid) 

præteritum 

(datid) 

præsens 
participium 

(lang 
tillægsform) 

at tale jeg taler 

jeg synger 

jeg danser dansende 

at hoppe hoppende 
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Skriv sætningerne om.   

Skriv sætningerne om fra præsens(nutid) til præteritum (datid). 

Han nyder ferien       ___________________________________ 

Hun holder af chokolade ___________________________________ 

Damen går en tur  ___________________________________ 

Børnene synger en sang ___________________________________ 

Brevet er flot  ___________________________________ 

De får mange gæster ___________________________________ 

Vi plukker blomsterne ___________________________________ 

Pigen er glad for påskeæg      ___________________________________ 

 

Alfabetisk orden.   

Sæt ordene fra kassen i alfabetisk orden. 

 

 

1. 

 

2. 3. 4. 

5. 

 

6. 7. 8. 

 

 

påskehare, påskedag, gækkebrev, påskekylling, forårsdag, forårsvejr, 
krokus, påskelilje,  
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Bøj substantiverne (navneordene).   

Udfyld resten af skemaet. 

Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal Bestemt flertal 

en forårsdag    

 kyllingen   

en have  flere haver  

en kurv   alle kurvene 

 

Skriv sætninger med substantiverne (navneordene). 

Skriv sætningerne med substantiverne fra ubestemt og bestemt flertal. 

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________ 
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Sætningsanalyse.  

Find verballed (udsagnsled) O og find subjekt (grundled)X 

F.eks.   Drengen fik mange påskeæg. 

                                           x             0 

 

 

Kaninen var sød. 

 

 

De skulle male æg. 

 Kyllingerne var små. 

 

 

 

Haren bar et æg. 

 

 

Kurven var flot. 

 

 

Kaninen stod på hænder. 

 

 

Kyllingen kom ud af ægget. 

 

 

Der var pæne blomster. 
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Hvor mange stavelser.   

Sorter ordene fra boksen efter antallet stavelser.  

2 stavelser 3 stavelser 4 stavelser 5 stavelser 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Skriv sætninger.   

Skriv sætninger med substantiverne (navneordene) i ubestemt flertal. 

påskedag        Han kunne ønske der var flere påskedage.  

hare      

påskelilje   

kylling    

påske, påskeæg, påskeharerne, påskehare, gækkebrevene, påskeferien, 
hare, chokolade, slikskål, påskekurv, forårsvejr, forårsdage, forår, 
vintergæk, vintergækker, krokus, blomster, blomsterne, solskinsdagene, 
solskinsdage, påskeliljerne, påskeliljer, påskekyllingen, påskedag,    
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Find stavefejl.  

Sæt kryds under de ord, som ikke har en betydning. 

kage lave flyte harre 

kagge lavve flytte hare 

påskeægge gaver lyver påskke 

påskeæg gavet lyvet påske 

 

Sorter verberne (udsagnsordene) efter bøjningsform.  

Skriv ordene fra boksen under denne rette bøjningsform. 

infinitiv (navnemåde) præsens (nutid) præteritum (datid) 

   

   

   

   

   

 

 

 

leger, dansede, gav, får, grine, slå, vinder, forære, forærede, 
svømme, hoppede, spiser, læste, skrive, skriver,   
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Verber (udsagnsord).  

Du skal udfylde resten af skemaet.  

infinitiv 

(navneform) 

præsens 

(nutid) 

 

præteritum 

(datid) 

præsens 
participium 

(lang 
tillægsform) 

at male jeg maler   

 jeg tegner   

 jeg synger  syngende 

at sove   sovende 

at snorke    

 

Find påsken.  

Sæt kryds under de ord, som har noget med påsken at gøre. 

hare dame påskeæg langfredag kirke 

uret gækkebreve Odense badestrand fest 

påskekylling Sjælland manden frokost ferie 

gul Skagen æg banken haren 

huset skærtorsdag butikken påskedag palmesøndag 

kors adressen påskeliljer bilen højtid 
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 Skriv mange ord.  

Du skal danne så mange ord du kan ud fra ordet: påskeferierne 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

 

Antonymer.  

Skriv ord med den modsatte betydning i skemaet. 

hvisker  går  

smuk  kedelig  

 

-ene i bestemt flertal. 

Sæt kryds ved de ord i skemaet, som har endelsen –ene i bestemt 
flertal. 

F. eks:   hest             hestene 

dør pige leg dame 

have mænd sang dreng 
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Sætningsanalyse. 

Find verballed (udsagnsled), subjekt (grundled) og 

sæt komma, hvis der er to verballed og to subjekter. 

F.eks. Foråret kom, og alle var glade. 

       x     0             x     0 

De fik mange påskeæg og de smagte godt. 

Drengen skulle i kirke og her var der påskesalmer. 

Kagen smagte godt men de kunne ikke spise op. 

Slik smager godt men Lise kan kun lide chokolade. 

De fik en flot påskekurv hvor der var mange æg i. 

Børnene fik slik selv om de havde fået is. 

Der var fine blomster som kom frem i marts. 

De fik en hane som kunne vække dem hver dag. 
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Min egen ordliste 
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Hvad sker der i marts?  

Den 20. marts  Forårsjævndøgn 

Den 23. marts  Palmesøndag 

Uge 13   Påskeferie 

Den 28. marts  Skærtorsdag 

Den 29. marts  Langfredag 

Den 31. marts   Påskedag, sommertid starter 

 

Hvad skal du lave i marts? 

Tegn                                           Skriv  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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