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Side 2

Brylluppet – livets største fest
Hvor udstedes prøvelsesattesten? i kommunens borgerservice

Hvor længe gælder prøvelsesattesten? 4 måneder

Hvem skal udfylde ægteskabserklæringen? både manden og kvinden

På hvilken ugedag er der flest kirkebryllupper? lørdag

Hvem betaler i de fleste tilfælde bryllupsfesten? brudeparret

Hvilket år var der flest vielser i alt? 2008

Hvilket år var der færrest kirkelige vielser? 2009

____________________________________________________________________________________________________ 

Side 3

Glade stemmer i skoven
g-lyd 1. 2. 3.
 gang forsøger fugtig
 gøre leg legoklodser
 grå bagedag ingredienser

I en privat børnehave indmelder man sit barn til bestyrelsen _____
 i børnehaven X
 gennem kommunen _____

Betalingen til en kommunal børnehave bestemmes af børnehaven selv _____
 fastsættes af socialforvaltningen _____
 fastsættes af kommunen X

____________________________________________________________________________________________________

Side 4

Pas på bjørnekloen
al/vor/li/ge    ud/bre/del/se    u/op/dyr/ke/de    na/tur/a/re/a/ler    fe/ri/e/by/er
u/o/ver/kom/me/ligt     be/skyt/tel/ses/bril/ler

Hvor længe har der været bjørneklo i Danmark? 100 år
Hvor er planten kommet fra? Kaukasus
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Bjørnekloen er en  hækplante _____
 skærmplante X
 læplante _____

Bjørnekloen har bredt sig på de opdyrkede arealer _____
 i villahaverne _____
 i skovbryn, og langs åer X

Bjørnekloen er en trussel for herregårdshaverne _____
 naturområderne X
 landbrugsarealerne _____

Hvem opfordrer til at bekæmpe bjørnekloen? journalist Jonna Sørensen _____
 landmand Hans Aasted _____
 landsudvalget for planteavl X

____________________________________________________________________________________________________ 

Side 5

På højskole
Søren havde haft en kedelig tid fordi han havde været alvorlig syg _____
 fordi han var blevet fyret X
 fordi han ikke havde nogen penge _____

Kiosken lukkede fordi Søren skulle på højskole _____
 fordi ejeren af kiosken var syg X
 fordi Søren var blevet fyret _____

Tillægsord i teksten
herlig   kedelig   glad   sidste   lille   godt   flink   venlig   alvorlig   gamle   hyggelige   halve   
dyre   små   store   langt   stort   blå   dejligt   nye   bedste

Hvor mange danske højskoler findes der? 70-80
Hvor lang tid varer et kursus for unge? 3-6 måneder
Hvor lang tid varer et kursus for ældre? 1-3 uger
Hvor kan man søge tilskud til et højskoleophold? kommunen og staten
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Side 6

Hun ryger – ryger hun ud?
Hvor længe har Dorte Kvist arbejdet i børnehaven? 1 år
Hvornår tog hun eksamen? 1996
Hvem kritiserer Dorte for at lugte af røg? Kaspers mor
Hvem tager Dorthe Kvist i forsvar? Niels Peder Lund
Kender lederen til Dortes rygevaner? ja
Hvilken aftale har lederen og den nye pædagog  at hun ikke ryger/er røgfri i  børnehaven
Hvem skal efter mødet tage stilling til sagen? børnehavens bestyrelse

Hvem skal rygeren aftale sine rygepauser med? de andre pædagoger
Hvor længe er der dagligt rygepause? 20 minutter
Må der ryges på personaletoilettet? nej

Navneordenes rod og endelse
børn – ene baggrund – en
møde – t cigaret – (t)er
ord – et leder – en
bølge – rne stue – n
sag – en tvilling – er

____________________________________________________________________________________________________ 

Side 7

Julen
Hvad var det første tegn på juletiden? adventskransen
Hvilken dato er lillejuleaften? 23. december
Hvornår blev juletræet sat ind i stuen? lillejuleaften/23. december
Hvad blev træet pyntet med? hjertekurve og stjerner
Hvad pyntede man med i stuerne? gran og hjemmelavet pynt
Nævn nogle hjemmelavede julegaver vanter, forklæder, kjoler, hjemmesko

Nogle mennesker holder jul på en anden måde. Man rejser, for eksempel til syden

Ord, der begynder med jul
Juleaften   juledag   julenat   julemorgen   juletræ   julepynt   julegave   
julesalme   julesang   julemusik   julekage   julemad   julefest
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Ord på 4 stavelser
for/be/red/te     al/le/re/de     ad/vents/kran/sen     for/vand/le/des     stu/e/bor/det   
hjem/me/la/vet       hjer/te/kur/ve       al/li/ge/vel

____________________________________________________________________________________________________

Side 8

130 km i timen
Navneord sammensat af 2 ord
motor/vejene video/kontrol fart/grænserne 
transport/tid vej/direktoratet trafik/ministeriet

Hvad mener fagfolk om højere fart? Højere fart giver flere ulykker
Hvad viser undersøgelser om højere fart? Højere fart giver flere kvæstede og dræbte
Hvad siger Mette Jensen om højere fart? Bilisterne bliver mere stressede
Hvor meget mere CO2 (kuldioxid) udstøder biler, når farten er sat op til 130 km/t?  40%

Hvad er den højeste tilladte hastighed uden for tættere bebygget område? 80 km/t
Hvad er den højeste tilladte hastighed på motorvej? 130 km/t
Må man køre 90 km/t på motortrafikvej?  Ja, hvis skilte angiver det
Blev der dræbt flere eller færre i trafikken i 1973 end i 2009? flere
Årsager til trafikulykker: høj hastighed, spiritus, medicin, mangel på søvn

____________________________________________________________________________________________________

Side 9

Fra ferie på Kos – hjem til kaos
1. Hvorfor er det ikke sikkert, at familien Mørk får dækket tyveriet?
 De har været på ferie i 7 måneder _____
 Terrassedøren var ikke låst _____
 Terrassedøren var ikke lukket godt nok X

2. Hvilken forsikring dækker ikke tyveri fra et hotelværelse?
 Familieforsikring 1 X
 Familieforsikring 2 _____
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Side 10

Tag en tur til fristaden Christiania
Markerede ord i stavelser
ung/doms/op/rø/ret      hip/pi/er/ne     i/de/el/le     ka/ser/ne/byg/nin/ger     be/sæt/te/re      
kol/lek/ti/ver     be/bo/el/ses/hu/se     gen/brugs/bu/tik/ker     fæl/les/mø/der      
al/ko/ho/li/ke/re 

Hvem brød ind på kasernen 1971? hippierne
Hvad ville hippierne bruge arealet til? de ville skabe et nyt samfund
Hvad blev de tomme bygninger brugt til? beboelse for hippierne
Hvem skabte sociale problemer? alkoholikere og narkomaner
Hvilke virksomheder har man i Christiania?  genbrugsbutikker, værksteder og 

 værtshuse
Hvor mange turister besøger årligt Christiania? flere hundrede tusind/ 100.000

____________________________________________________________________________________________________

Side 12

Musik i Kabul
Ord med en d-lyd
man kan høre d man kan ikke høre d
sidder vende
gaderne lidt
ude begynder
området ånde
stadig inde
tiden kvinder

Afghanistans radio benytter både mandlige og kvindelige speakere _____
 mandlige speakere X
 kvindelige speakere _____

Hvis kvinden i Kabul ikke bærer burka, bruger hun
 en, lang hvid kjortel _____
 dragt med slør X
 lange bukser med skjorte _____

6   •   trin 1 dansk 



Side 13

Venner
Svar
Ole ville ikke med vennerne, fordi de var sure på ham _____
 deres numre var for grove X
 de havde drukket øl _____

Ole kigger efter sine venner og tænker jeg gider godt gå med _____
 jeg går med for sidste gang  X
 jeg går ikke med _____

Hvilke hændelser kan kaldes hærværk? Sæt kryds  1 _____  2  X   3 _____  4    X 

Hvad kaldes det sted, hvor der er begået hærværk? gerningsstedet
Hvem er mistænkt som gerningsmænd til hærværket  
på kirkegården?  en gruppe piger og drenge
Hvem har Lykketoftens beboere mistanke til? gæster fra disco-festen i hallen

____________________________________________________________________________________________________

Side 14

Molly
Svar
Hvorfor vil Mollys ejer helst ikke have hende med i byen?  Mollys ejer er flov over, at den 

hyler op 
Hvordan fik Mollys ejer ro på bagsædet i bilen? Ved at love den et kødben

Svar
Hvor var drengen, da han blev bidt af en kamphund? På legepladsen
Hvordan vil det gå drengen? Han får livsvarige mén
Hvorfor gik den 40-årige kvinde ind i naboens have? Hun ville besøge naboen
Hvor på kroppen blev puddelhunden først angrebet? I struben
Hvordan klarede den lille puddel overfaldet? Den klarede det ikke, den døde

Tillægsord: flov, grøn, irriterende, populær, lys, frisk

Ord sammensat med hund: hundebid, hundeslæde, slædehund, o.s.v.
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Side 16

Sidste gang
Svar
Hvad er den unge pige bange for? At blive overfaldet
Hvad er det for lyde, hun hører? Blæsten, der suser i træerne
Hvad tror hun, det er?  En eller flere, der kommer gående bag 

ved hende

Hvem kom på skadestuen? De to 16-årige piger
Hvem beholdt knojernet? Politiet
Hvem stjal kvindens håndtaske? To helt unge piger
Hvorfor kom viceværten? Han skulle låse døren op

Markerede ord med stumt d.
Kvinde     overfald    gående    hendes    hende    ind    hendes    håndtaske    
forbipasserende        kvinden       godt 

____________________________________________________________________________________________________

Side 18

Et godt liv?
Udsagn, der kan passe til billedet side 17
At eje jord At have børn God mad og drikke At have tekniske 
hjælpemidler At kunne lege At være i fysisk form Moderigtigt tøj
Et stærkt familiesammenhold At holde sig orienteret Fri adgang til natur 
At kunne holde husdyr Udenlandsrejser

Alfabetisk rækkefølge
biler   børn   hunde   klit   kvinde   læsejl   løbetur   mand   marehalm    piger    sand   sol    
solhat   sommerhus   strand

Stavelser: to/le/ran/ce     de/mo/kra/ti     so/li/da/ri/tet     spon/ta/ni/tet

Solidaritet betyder sammenhold
Tolerance betyder tålsomhed, overbærenhed
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Side 19

Et spejl af barndommen
Ingen færdige løsninger

____________________________________________________________________________________________________

Side 20

Hvis jeg skulle leve mit liv om
Binde op betyder løsne båndet om et neg _____
 binde kornet sammen i neg  X

En le er et redskab, der skærer kornet af X
 et redskab, der samler kornet _____

Svar
Hvad generer pigerne, når de binder op? tidsler
Hvad slukker man tørsten med under høstarbejdet? øl fra dunken
Hvem serverer æbleskiver? husmoderen/madmoderen
Hvorfor er arbejdstiden 17 – 19 bedst? det bliver køligere

Hvad spiste man på landet for 100 år siden?
Morgenmad kl. 5.30 øllebrød, kaffe
Frokost kl. 9.00 mellemmad (smurt brød med pålæg)
Middag kl. 12.00 kartofler, kål, kød med mælkesovs
Eftermiddag (i høsten) æbleskiver
Aften kl. 19.00  grød (byggrød/boghvedegrød)
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Side 21

Sommermorgen
Svar
Hvor sidder Benny Andersen? I haven
Hvilken tid på dagen er det? Morgen
Hvilken årstid er det? Sommer
Hvad er Benny Andersen i gang med? Han spiser en ostemad
Hvad laver Nina? Hun er i bad

Linjer der viser, at det er sommer:
Blomsterne blomstrer op        bierne har der godt        åh, hvilken snerleduft

Navneord. Skriv rod og endelse:
sol-en    lykke-n    fugl-ene    glæde-n    liv-et    bi-erne    blomst-erne    
kaffe-n    lunge-rne

____________________________________________________________________________________________________

Side 22

En sørgmodig gammel vise
Svar
Hvorfor lagde pigen sig på sin seng og græd?  Hendes kæreste kom ikke som 

aftalt
Hvorfor gik hun i kirke om søndagen?  For at se, om kæresten også kom i 

kirke
Hvordan var hendes humør på vej hjem fra kirken?  Meget ulykkelig
Hvorfor var hun så ked af det? Han kom heller ikke i kirke

De gamle udtryk betyder  Sæt kryds
Du loved mig at komme vist vi havde aftalt, at du skulle komme X
 du sagde, at du måske ville komme _____

Du har slaget mig af sind du har slået mig helt ud _____
 du har totalt glemt mig X

Jeg stunder til min grav jeg gider ikke leve mere X
 jeg går hen på kirkegården _____

Udsagnsordet i datid skriv udsagnsordet i nutid
det var en lørdag aften det er en lørdag aften
jeg sad og ventede på dig jeg sidder og venter på dig
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jeg lagde mig på sengen jeg lægger mig på sengen
jeg stod op jeg står op
jeg gik alene hjem jeg går alene hjem
du gav mig nogle fine hårbånd du giver mig nogle fine hårbånd

____________________________________________________________________________________________________

Side 23

Den kærlighed
Svar
Hvorfor rejste prinsen rundt i verden? Han ville finde en rigtig prinsesse
Han var i dårligt humør, da han kom hjem. Hvorfor? Han fandt ingen rigtig prinsesse
Hvem bankede på byporten en aften? En gennemblødt prinsesse
Hvordan fandt man ud af, om hun talte sandt?  Prinsessen blev både blå og gul af 

at ligge på ærten, som dronningen 
havde lagt i sengen

Svar
Hvor lever edderfuglen? I Norge og på Island
Hvilken dyne koster mest? Nr. 5
Hvilken dyne er den billigste? Nr. 1
Hvilken slags dun har den som fyld? gåsedun
Hvilken dyne har flest bløde andedun? Nr. 3

____________________________________________________________________________________________________

Side 24

Fotocollage
Alfabetisk rækkefølge
biler   bølger   cykel   kop   sadel   statue   termokande   traktordæk   træer   villa

____________________________________________________________________________________________________

Side 25

Marie Hansen
Ingen færdige løsninger
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Side 26

Adresseændring
Navn på alle, der flytter
POUL JENSEN     NINA BLACH     EMIL BLACH-JENSEN     MADS BLACH-JENSEN
SARA BLACH-JENSEN    LUCAS BLACH-JENSEN.

Hvor flytter man fra
Gade/, nr., etage, th/tv, nummer på lejlighed SKOLEGADE 157, 3. SAL
Evt. stedbetegnelse  
Postnummer og by 1661 KØBENHAVN V

Hvor flytter man til
Gade/, nr., etage, th/tv, nummer på lejlighed STRANDTOFTEN 5
Evt. stedbetegnelse HEDESLETTEN
Postnummer og by 7175 RINGBY

____________________________________________________________________________________________________

Side 27

Tilbudsavisen
Brugte vinterdæk i tilbudsavisen: Pris 1500 kr. Tlf. nr. 75896727
Sæt kryds Pris over 700 kr. pr dæk Dunlop _____
  Matador _____
  Michelin X
  Sunny _____
  Uniroyal X
  Yokohama X

Sæt kryds Pris under 600 kr. pr dæk Michelin _____
  Yokohama _____
  Dunlop _____
  Matador _____
  Uniroyal _____
  Sunny X
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Side 28

Ud og se på drømmehuset
Hvilket hus er størst? 1
Hvilket hus er billigst? 1
Det nyeste hus? 2
Huset med flest værelser? 1
Hvilket hus har brændeovn? 2
Huset med carport? 1
Den største grund? 2
Ikke aftale om udlejning? 1

Stavelser:
ba/de/væ/rel/se   bræn/de/ovn   e/ter/nit/tag   fri/tids/hus   golf/ba/ne   na/tur/grund   
red/skabs/rum

____________________________________________________________________________________________________

Side 30

Biografguiden
Hvilke biografer viser Flyvende farmor?  Fanø Biograf    Kolding Biocenter   

 Toftlund Biograf
Skriv titlen på danske film i Thisted Kino?  Dalmatinere    Mænd Af Ære    

Mumien Vender Tilbage
Hvor kan man se Dude, Where’s My Car?  Grenaa Kino    Kolding Biocenter  

Thisted Kino    Varde Bio
Hvor kan man se Edderkoppens spind? Kolding Biocenter
På hvilke tidspunkter viser Vejen Kino Grev Axel? 14.00   19.30
Klovborg Kinos. tlf. nr. 75 76 16 19
Regina i Fredericia har fået nyt navn? Panorama
Adressen på biografen i Tønder? Skibbroen 13, 6270 Tønder
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Side 31

Vejr og vind
Hvordan bliver vejret lørdag? slud og sne, sol
Hvilken temperatur lørdag middag? + 2 grader
Vindretning lørdag? vestenvind
Hvilken dag er der østenvind? onsdag
Hvordan bliver vejret torsdag? snebyger og sol
Hvilken nat bliver koldest? natten mellem torsdag og fredag

Sammensatte navneord: frostvejr   haglbyge   o.s.v.


