
Fix mine sætninger

Vi arbejder med: 
STAVNING

Vi arbejder med: 
STORE BOGSTAVER, EGENNAVNE OG PUNKTUM

Vi arbejder med: 
KOMMA OG PUNKTUM

Vi arbejder med: 
LAV TO SÆTNINGER TIL EN



Jeg gik mig en turd ud i den frisge lufdt.

Jeg spurte min far om vi skule tage ud
og hanle.

Min veninne har en fisg til kælledyr.

Hans har en hun, som han elsger at gå
turd mæd.

Vild du mæd en tur i circus?

Jeg glædder mig til at spidse is.

Vild du blie og spidse aftenmad?

Vi fant en krappe i vanet.

Hund kan stave til sit ejet navn.

Min mord har føselsdag i juni.



Jeg elsger at læsse goe bøger.

Jeg ka got li at spile Fortnite.

Når jeg har frid fra skolle, kan jeg
got li at baje kajer.

I Danmarg heder vores droning
Margrethe.

Anders And er kærreste mæd
Andersine.

Den førsde Harry Potter båg ble 
udgivet i 1997.

Jeg læse mange bøjer, når jaj har 
fri fra skolle.

Når vi er væd stranen, skal jeg i 
vanet med de samme.

Jeg score ritig mange måld i fobold, 
når vi spiler kamb.

En krogodile kan bli op til 7 
mæter lan.



min ven morten kan løbe vildt
stærkt

jeg skal være sammen med sisse og
helena i dag

når jeg bliver stor, vil jeg flytte til
københavn

jeg bor på æblevej i herning

jeg kan godt lide at spille roblox

jeg elsker at se videoer på tiktok

jeg har lidt læst bogen krystalskibet,
der er skrevet af benni bødker

fredag aften ser jeg altid x-faktor og
spiser slik

i weekenden skal jeg til lan med 
victor og anders

jeg skal til london i min sommerferie



min søster er taget til australien

jeg har fået en ny hund, hun hedder
else

når jeg har fri fra skole, skal jeg på 
shopping i aalborg

min mormor, birte jensen, bliver
80 år i dag

stranden ved blokhus er den bedste

jeg elsker is fra vaffelhuset

min familie og jeg har lige set frost 2 
i biografen

min veninde signe har fødselsdag 
den 1. juni

jeg har både været i sverige, 
norge og tyskland.

jeg elsker at lytte til sange med justin
bieber



Jeg gik mig en tur fordi jeg trængte
til frisk luft

Mine tre yndlingsting er at spise min
familie og fodbold

I aften skal vi spise vingummi
flødeboller og popcorn 
 

Jeg har læst en bog der er over 500
sider

Nu vidste hun hvem gækkebrevet 
var fra

Han var ellevild fordi det var fredag

Vi skal huske nøgler pung og pas

Kender du en der kan løbe stærkt

Det er min far der altid kommer for sent

Hun styrtede afsted og katten løb efter



Jeg vil gerne købe en cykel der er
rød

Vores matematiklærer Jens Nielsen
er god til at regne

Jeg skulle ud og handle men havde
glemt min pung

Hanne ønskede sig en bil i
fødselsdagsgave men fik det ikke

Det er dejligt i Spanien men Danmark 
er bedst. 

Jeg sendte en sms til Lise men hun
svarede ikke

Det er vigtigt at du er ærlig

DMI skriver at sommeren bliver god

Jeg vil gerne vide hvad vi skal have 
til aftensmad

Min veninde har en hund som er sød



Jeg tabte telefonen. Telefonen gik i
stykker.

Blomsterne springer ud. Blomsterne
elsker sol og varme.

Flyet var klar til afgang. Flyet skulle
til Mallorca.

Jeg glæder mig til sommer.
Sommer er den bedste årstid.

Karen leder efter sin hest. Hesten er 
løbet væk.

Frøen hopper i græsset. Frøen er træt.

Bilen kører stærkt. Bilen kører over
for rødt.

Hun ville slå græsset. Græsset var
blevet for langt.

De skulle grille i aften. Grillen var 
allerede varm.

Silje væltede på stolen. Silje vippede
på den.



Pigen lå i sengen. Pigen var træt.

Drengens yndlingsbamse var en
kanin. Kaninen var brun.

Hun leder efter sit penalhus.
Penalhuset er rødt.

Hun købte en ny dug. Dugen var
lilla.

Han ville have sushi til aftensmad. 
Sushi var hans yndlingsret.

Træet var grønt. Træet var højt.

Han fik en ny cykel. Cyklen var grøn.

Hun elsker matematik. Matematik
er verdens bedste fag. 

Lampen kunne ikke lyse. Lampens 
pære var sprunget.

Stolen var blevet beskidt. Stolen skulle
gøres ren.
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I denne opgave skal du have fokus på at rette stavefejl. Skriv
dine sætninger og ret alle de fejl du finder. 
Husk en pæn håndskrift. 
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I denne opgave skal du have fokus på at rette store bogstaver,
egennavne og punktum. Skriv dine sætninger og ret alle de fejl
du finder. Husk en pæn håndskrift. 
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I denne opgave skal du have fokus på at rette komma og
punktum. Skriv dine sætninger og ret alle de fejl du finder.
Husk en pæn håndskrift. 
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I denne opgave skal du have skrive to sætninger sammen til
en.. Skriv din nye sætning i kassen. Det kan være, du skal
tilføje et komma.. Husk en pæn håndskrift. 


