Hvilket ord mangler?
I denne opgave skal du arbejde med, hvad du kan gøre, hvis
du læser en sætning, og der er noget, du ikke forstår. Du skal
lære at bruge teksten, der står rundt om det svære ord og
blive god til at gætte!
Gæt ordet:

Det er så varmt udenfor, fordi solen

.

Hvilket ord gemmer sig bag den sorte kasse? Er det nogle ord i
teksten, der hjælper jer med svaret?

Skriv dine gæt her: __________________________________
De havde det så sjovt hos Emilie, at Ida ikke ville hjem endnu.
Hun ringede derfor hjem, og bad om lov til at

.

Hvilket ord gemmer sig bag den sorte kasse? Er det nogle ord i
teksten, der hjælper jer med svaret?

Skriv dine gæt her: __________________________________
Inden du går videre, skal du tale med din lærer eller en anden
elev. Hvilke ord har I gættet på? Har I valgt de samme ord?
Hvordan hjælp teksten jer til at finde det rigtige ord?
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Hvilket ord mangler?
På denne side arbejder du videre på samme måde som på
forrige side, nu noterer du blot dit ord i den hvide kasse.
Husk at læse hele sætningen inden du gætter.
Gæt ordet:

Blomsterne i vinduet stod lige i solen og fik ingen vand, så til
sidst

de.

Lene spæner ned af trappen og
Hans.

lige ind i

Da historien var slut, ville 6.a gerne høre en
ny
.

Silje var rigtig glad, da hun kom hjem fra ferie med sin familie.
Det havde været en
tur.

Gitte kastede op hele mandagen, så hendes far måtte melde
hende
fra skole.

Dyrene gik ned mod floden. De havde brug for
.
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Hvilket ord mangler?
Noter dit gæt i den hvide kasse. Husk at læse hele sætningen
inden du gætter.
Gæt ordet:

Lilje og Rasmus blev pludselig
en kæmpe gevinst i Lotto.
Hun havde lavet alle sine
på sine lommepenge.
Musikken fra nabohuset var så
kunne sove hele natten.

, fordi de vandt

, så hun fik forskud

, at de ikke

Mikkel gad ikke rydde op på sit værelse, så der var meget
.
Karen blev meget

, da Sille snød foran i

til boden.
Mads havde mange
for, som skulle laves
hjemme, fordi han ikke havde nået så meget oppe på skolen.
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