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Side 2

Åh, endelig hjemme …
Mettes arbejdsplads er en børnehave _____ Vivis arbejdsplads er en fabrik _____

 en fabrik X  et posthus _____

 en fritidsklub _____  et varehus X

 Ord med kort vokal Ord med lang vokal
 centralt kop enige råber
 Elmevej kvinder favorit senere
 endelig mens fritid syge
 glimt stemme hvidvin ugen

Sæt kryds ved rigtigt svar Sæt kryds ved rigtigt svar
Flere kvinder end mænd er i arbejde ____ Mænd har mere sygefravær end kvinder ____
Lige mange kvinder og mænd er i arbejde ____ Kvinder har mere sygefravær end mænd X
Færre kvinder end mænd er i arbejde X Kvinder og mænd har samme sygefravær ____

Del ordene i betydningsenheder
arbejd/s/marked/et    fri/tid/s/klub    kvinde/r    råb/er

____________________________________________________________________________________________________

Side 4

Moderen
Tillægsord
Jo, hans … ny    personlige    træt
Hun var … gladere    gamle
Søren svingede … energisk
Hun havde … glad
Nu havde …  ensom    tidligere    ældst    nye    yngre    flinke
 venlige      fremmed    gammel
Hun havde … glad

gammel ældre ældst

ung yngre yngst

venlig venligere venligst

træt mere træt mest træt
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Sørens mor kom på plejehjem, fordi
hendes hus var gammelt _____ behovet for plejehjemsplads var fysisk ____X
hun ikke kunne klare sig selv X  psykisk _____
hun var vejens ældste beboer _____  socialt ____X

Spørgsmål:
1. En nabo
2. Hjemmehjælperen og en madudbringer
3. De ringede til sygehuset
4. Besked fra sygehuset om, at kvinden var indlagt og havde det godt
5. Sygehuset – misforståelse

____________________________________________________________________________________________________

Side 6

Skovbørnehaven
Udsagnsord i datid. 
Nikolaj sled sig ud af min hånd og løb hen til drengene. Jeg stod stille lidt og  betragtede 
dem. De pustede og slæbte og baksede med stammen, men den flyttede sig næsten 
ikke. Barken var våd og glat, og deres hænder havde svært ved at få rigtig fat.  Drengenes 
lyse stemmer diskuterede højlydt, hvordan de skulle gøre. Den største dreng smed 
 vanterne og forsøgte igen. Kom så! råbte han til de andre, og alle de små næver 
 prøvede igen at trække og skubbe, men skibet var meget tungt, og kræfterne slog ikke 
til. Julie trak i min hånd, og vi gik ind. Derinde var varmt og dejligt, og Julie gik i gang 
med de store byggeklodser, så snart hun havde fået overtøjet af.

at slide slider sled har slidt

at løbe løber løb har/er løbet

at stå står stod har stået

at slæbe slæber slæbte har slæbt

at smide smider smed har smidt

at diskutere diskuterer diskuterede har diskuteret

at slå slår slog har slået
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Side 7

Køkkentips
1. Unge mænd, der lige er flyttet hjemmefra
2. 51
3. Antallet steg
4. Blodforgiftning, meningitis
5. Salmonella, colibakterier
6. Undgå at sprede bakterier

Stavelser
sal/mo/nel/la li/ste/ri/a co/li/bak/te/ri/er
me/nin/gi/tis symp/to/mer in/fi/ce/ret

____________________________________________________________________________________________________

Side 8

Skraldespanden
1. Afstanden fra fortovskant til skraldespand skal være mindst 20 m _____
 må ikke overskride 20 m ____X
 skal være præcis 20 m _____

2. En trappe på adgangsvejen til skraldespanden må højst være 1,0 m _____
 må højst være 2,4 m _____
 må ikke forefindes ____X

3. Hvad skal være i orden? Sæt flere kryds

Der må ikke ligge generende sne på adgangsvejen ____X
Skraldespanden skal være renvasket _____
Der må ikke stå ting, der spærrer for adgangen ____X
Der må ikke fyldes så meget i skraldespanden, at låget står åbent ____X
Græs og blade må ikke ligge på adgangsvejen _____

skrald/e/spand adgang/s/vej dag/renovation
tømning/s/dag renovation/s/arbejder

Hovedsætning og hovedsætning nr. 1, 4
Hovedsætning og bisætning  nr. 2, 3, 5, 6
Bisætning og hovedsætning  nr. 7
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Sætning nr. 6: Hvis disse regler overholdes, tømmes skraldespanden
Sætning nr. 7:  Skraldemanden lægger en seddel i postkassen, hvis reglerne ikke overholdes.

____________________________________________________________________________________________________

Side 10

Lov om røgfri miljøer
Lovens formål    Forebygge skadelige virkninger af passiv rygning og forebygge at nogen 

ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Hvem skal kende rygepolitikken på en arbejdsplads? alle afdelingsledere _____
 kun chefen _____
 alle ansatte ____X

1. Må en 15-årig elev på efterskole … ja
2. Må en 15-årig elev i folkeskolen … nej
3. Må hr. Hansen på plejehjemmet … ja
4. Må dagplejeren ryge … ja
5. Må dagplejeren tag … nej

6. Passiv rygning er at undlade at gøre opmærksom på risikoen ved rygning _____
 indånding af luft, der indeholder tobaksrøg ____X
 rygning ude under åben himme _____

7. Antallet af private hjem, hvor der ryges, selvom der er børn 80% _____
 20% ____X
 40% _____

miljø/er    institution/er    medarbejder/e    arbejd/s/plads/en    konsekvens/er 
lokale/r    patient/er    beboer/en    værelse/t    hjemmehjælp/en    døgn/et

____________________________________________________________________________________________________

Side 11

Børn og røg hører ikke sammen
Tanken på den ny bil rummer 60 l.
Ja, nemme er de ikke, sagde vikaren om 6. kl.
Filmen var lang og sluttede først ved midnat.
Cigaretten lå og osede i askebægeret.
Der er stor forskel på de fire hvalpe.
Stikkelsbærrene var stadig helt grønne.
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Side 12

Ud på landet
Nu … er – gået    er – flyttet    står

Vi … købte    skulle rejse    fik    lod    har fået    havde – sendt

Skolen … ligger    kig    kommer

at gå går gik er/har gået

at stå står stod har stået

at rejse rejser rejste er/har rejst

at få får fik har fået

at lade lader lod har ladet

at sende sender sendte har sendt

at ligge ligger lå har ligget

at lægge lægger lagde har lagt

Da de boede på Sjælland, lå børnenes skole lige i nærheden.

Jørgen er i gang med at lægge planer for ferien.

Har du lagt de sidste billeder ind på hjemmesiden?

Når de kommer hjem fra arbejde, ligger katten altid i sofaen.

Den gamle kone vil ikke ligge nogen til besvær.

Henny lagde tobakken på hylden, da hun blev syg.

Hun har nu ligget i sengen i tre uger.

____________________________________________________________________________________________________

Side 13

Fru Berg er rejst
Fru Berg og Tine tager afsked med hinanden i entréen _____

 i alléen ____X

 i stuen _____

råber råbte glider gled

tager tog går gik

løber løb klynker klynkede

griber greb åbner åbnede

strækker strakte er var

kan kunne brænder brændte

standser standsede
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Mens Tine var pige på gården i Sønderjylland, havde man soldater boende, som skulle 
have forplejning. Nogle soldater blev såret i krigen, og de kom hjem til gården for at få 
sårene renset og forbundet. Nogle overlevede, men mange døde af deres kvæstelser.

____________________________________________________________________________________________________

Side 14

Pas på tasketyvene
1. en ung mand _____
 hun klarede det selv ____X
 personalet på stationen _____
2.  stationens kiosk _____
 hospitalets kiosk _____
 supermarkedet ____X
3. ældrerådet _____
 personalet ____X
 en ung mand _____
4. ældrerådets opsyn _____
 videoovervågning ____X
 politiovervågning _____

flise/r/ne    trappe/r/ne    ben/ene    pille/r    beløb    station/en     
gulerød/(d)er    menneske/r    kamera/er

en flise flisen fliser fliserne

en trappe trappen trapper trapperne

et ben benet ben benene

en pille pillen piller pillerne

et beløb beløbet beløb beløbene

en station stationen stationer stationerne

en gulerod guleroden gulerødder gulerødderne

et menneske mennesket mennesker menneskene

et kamera kameraet kameraer kameraerne
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Side 15

Familietur til Himmelbjerget
1. Grundlovsmøderne afholdes ved Himmelbjergtårnet _____
 på Himmelbjergpladsen _____
 ved talerstolen ____X

2. Der er åbent hver weekend i februar måned _____
 august måned ____X
 oktober måned _____

en stok stokken stokke stokkene

en rygsæk rygsækken rygsække rygsækkene

et hjul hjulet hjul hjulene

Lange ord ak/ti/vi/tets/mu/lig/he/der sou/ve/nir/bu/tik/ker/nes bø/ge/træ/er/ne
 im/po/ne/ren/de Him/mel/bjerg/tår/net ru/te/bå/de/ne

____________________________________________________________________________________________________

Side 16

På udflugt med hest og vogn
morgenstunden pandekager kold andet
brændevin endelig finde plads

tygge / tykke Kusken havde valgt de robuste og tykke heste til turen.
 Selskabet nød de tykke pandekager med syltetøj.
 Den gamle havemand havde svært ved at tygge kødet.
 Den tykke vaskekone snakkede og lo og tog en ekstra dram.

trygge / trykke Lassefar og drengen var helt trygge i det store selskab.
 Forkarlen blev ved med at trykke sig tæt op ad stuepigen.
 Hestene var rolige og trygge og stod og gumlede havre.
 Godsejeren fik avisen til at trykke en omtale af årets skovtur.

Rigtig rækkefølge:
8. vognen rullede af sted – 4. kusken hentede pisken og tog tømmerne i hånden – 1. hes-
tene blev trukket ud af stalden – 7. kusken smækkede med tungen som signal til hestene 
– 6. folkene steg op i vognen – 2. der blev lagt seletøj på hestene – 5. han klatrede op og 
satte sig på bukken – 3. hestene blev spændt for vognen
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Side 17

På vej til Ny Guinea
Hjalte Tin    Hondaer    Ida    Irian Jaya    Natasha Epstein    Nina Rasmussen   
Ny Guinea    Ponik

1. Hvilken havn har skibet netop forladt? Irian Jaya _____
 Timor ____X
 Ny Guinea _____

2. Man kom om bord ved hjælp af et hejseværk _____
 ved brug af en rebstige ____X
 ad en gangbro fra det andet skib _____

hovedsætning og hovedsætning 1, 4, 6
hovedsætning og bisætning 2, 3, 5

Sætning nr. 3: Når de kommer til Irian Jaya, lover de at tage imod Ponik og hendes familie.

Navneord skibet, rebstigen, …
Udsagnsord styrter, at få, …
Tillægsord rigtige, gamle, …
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Side 18

Sommercyklister på Hærvejen
mange vil bo på vandrerhjem _____
der er flere cyklister ____X
vejen slynger sig gennem landskabet _____

ferie/tid/en    travl/e    gås/e/gang    stue/hus/et    slyng/er    bad/e/værelse 
land/brug/s/ejendom

____________________________________________________________________________________________________

Side 20

Succesén er hjemme  
– i Ringby
1. Lørdag morgen
2. 3-4-tiden om natten
3. Halinspektør Holm
4. Søren Olsen
5. Man taler i telefon med den pågældende

d høres festlighederne d høres ikke begyndte
 lørdag  plads
 med  handelen
 loppemarked  godt
 stadion  formand
 kiggede  rundstykkerne
 formiddag  grund
 havde 
 ned
 med

fest/komité/en    konkurrence/r    plan/mæssig/t    u/held    hal/inspektør 
journalist/elev
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Side 22

Danmark-Kroatien
1. EM set fra sofaen _____
 Håndbold på udebane ____X
 Guld til dansk herrehåndbold _____

2.  gennem hele kampen _____
 i første del af kampen _____
 i sidste del af kampen ____X

går gik skyder skød
er var får  fik
står stod træder trådte
sætter satte tager  tog
lyder lød tør turde

3. Der er et dejligt land _____
 Danmark er et yndigt land _____
 Der er et yndigt land ____X

dansk Danmark dansker
kroatisk Kroatien kroat
svensk Sverige svensker
norsk Norge nordmand
engelsk England englænder
fransk Frankrig franskmand
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Side 24

Prisbevidsthed  
og sparsommelighed
1. Skotten havde planlagt en bustur rundt i omegnen _____
 en togrejse rundt i landet ____X
 en spadseretur rundt i byen  _____

2. Den unge mand tog pengene i skabet _____
 Den unge pige gemte pengene i skabet _____
 Faderen sparede penge sammen til jul ____X

3. Historier om skotter og molboer ligner hinanden _____
 Århushistorier handler om griske personer _____
 Molbohistorier og århushistorier foregår ikke i den samme tid ____X

en ripenser Ribe
en skagbo Skagen
en åkirkebybo Åkirkeby
en randrusianer Randers
en skibonit Skive
en tøndring Tønder
en soraner Sorø

____________________________________________________________________________________________________

Side 26

Ordsprog
Ingen færdige løsninger.
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Side 28

Der er så dejligt ude på landet
stor større størst

gammeldags mere gammeldags mest gammeldags

ny nyere nyest

god bedre bedst

gammel ældre ældst

lille mindre mindst

sover skrue dejlig flot folk charme sølv
fløjtende stolt irriterende video løbesko vittighed chik
uheld tromme sur stol heldig holdt spiste
cykel lang dæk vild ungdom gammel kød

____________________________________________________________________________________________________

Side 30

Fødselsdagen
en kok kokken flere kokke alle kokkene

en mand manden flere mænd alle mændene

en søster søsteren flere søstre alle søstrene

en steg stegen flere stege alle stegene

en sang sangen flere sange alle sangene

et brød brødet flere brød alle brødene

at stige stiger steg er steget

at synge synger sang har sunget

at bryde bryder brød er/har brudt

Det stod lysende klart for hende, hvad hun skulle gøre.
Slagteren leverede stegene til tiden.
De dansende festdeltagere var vilde med musikken.
Værtinden nåede ikke at tænde lysene, før gæsterne kom.
Instruktøren var god til at demonstrere dansene.
Folk stod som sild i en tønde, og der var stegende hedt i lokalet.
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Side 31

Marie og Peter
hovedsætning og hovedsætning 2 5 6 7
hovedsætning og bisætning 1 3 4
bisætning før hovedsætning 1: Jakob syntes
 3: Når han
 4: Når Marie

 ord med lang vokal ord med kort vokal
 imod voksne
 stod godt
 hostede bolsjer
 fotografi nok
 god folk


