
I denne opgave skal du farve ordene i sætningerne i den rigtige farve
alt efter hvilken ordklasser de er. 

Tjek på ordklasser

Jeg gik en lang tur. Jeg trængte til frisk luft efter en hård dag. 
 Jeg savnede Sofie. 

Navneord Udsagnsord Tillægsord Egennavne Stedord

Solen skinnede, og himlen var blå. Det var en fantastisk dag, og jeg         
glædede mig til min fødselsdagfest senere. 

 1.

2.

Jeg har læst en fantastisk bog. Den handlede om fire gode venner,
der skulle redde hele vores verden. 

3.

Det var en helt mørk aften. Det eneste lys kom fra månen. Hun
kunne intet se.

4.

Pludselig så jeg den. Den var stor, rund og gul. Det var virkelig
lang tid siden, jeg sidst have leget med min hoppebold.  

5.

Han satte sig ned og fandt sin store IPad. I dag skulle han tjekke
om den nye Frost film var kommet på Netflix. 

6.

Det var min tur til at bestemme aftensmad, og jeg var slet ikke i
tvivl om, hvad vi skulle have. Vi skulle på Mcdonald's. 

7.

Sisse bor på en stor bondegård. Der er både brune heste, store
køer og store lyserøde grise. 

8.
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I denne opgave skal du farve ordene i sætningerne i den rigtige farve
alt efter hvilken ordklasser de er. 

Tjek på ordklasser

Sisse er meget træt. Hun har været oppe hele natten. Hendes
hund har snorket helt vildt højt.

Navneord Udsagnsord Tillægsord Egennavne Stedord

Henrik tabte den spændende tenniskamp, men det gjorde ikke
noget. Det vigtigste var at være med. 

 1.

2.

Der var skræmmende i den store skov. Der var helt mørkt, og man
kunne hele tiden høre en masse mærkelige lyde. 

3.

Hun elskede alle dyr. Både de store, små, søde og skræmmende. Hun
havde selv både kaniner, hunde, skildpadder og marsvin. 

4.

En flot rød fugl landede på hendes skulder. Den var kæmpestor.
Gad vide hvor den kom fra? 

5.

Han fik en ny cykel i fødselsdagsgave. Det var lige den model, han
havde ønsket sig. Den kunne køre vildt stærkt. 

6.

Katrine havde bestilt varme lækre pandekager til morgenmad. Hun
elskede søndage med familien. 

7.

Hunden blev så glad, da den så mig, at den løb ud af døren og ud på
vejen. Der skete heldigvis ingenting. 

8.
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I denne opgave skal du farve ordene i sætningerne i den rigtige farve
alt efter hvilken ordklasser de er. 

Tjek på ordklasser

Det var dejligt at være i skole. Nu skulle Trine endelig se sine søde,
sjove og fantastiske venner igen. 

Navneord Udsagnsord Tillægsord Egennavne Stedord

Hun fik den smukkeste buket blomster. Der var så mange forskellige
blomster i alle regnbuens farver. 

 1.

2.

Kristian er ekspert i dinosaurer. Han har læst alle bøger om dem,
og han kan nævne alle de forskellige arter.  

3.

Jeg er taget en tur på biblioteket. Jeg elsker at finde en god bog.
I dag er jeg på jagt efter en, jeg har fået anbefalet af Ea.

4.

I aften skal jeg ses med sjove Gitte og seje Rikke. Jeg har savnet
dem utrolig meget. 

5.

Vi tager en tur på stranden senere i dag. Jeg glæder mig til at
bade i det blå hav. Min veninde Dorte skal med. 

6.

Min mor havde for længe siden råbt, at nu var det sengetid. Men
jeg var i gang med et fantastisk spil Fortnite. 

7.

Min far skal køre mig til fødselsdagsfest. Vi leder efter
Jordbærvej nr. 11, men vi kan bare ikke finde det. 

8.
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I denne opgave skal du farve ordene i sætningerne i den rigtige farve
alt efter hvilken ordklasser de er. 

Tjek på ordklasser

Min dejlige mormor, Birte, har fødselsdag i denne måned. Hun
ønsker sig ingenting. 

Navneord Udsagnsord Tillægsord Egennavne Stedord

Krokodiller bor i Mellem- og Sydafrika, Afrika, Asien og Australien.
Jeg elsker de farlige krokodiller. 

 1.

2.

I aften skal jeg bage cupcakes med min gode ven Lasse. Bagefter
skal vi hjem til hans storebror Mads. 

3.

Til sommer skal vi på ferie til Spanien. Vi skal til byen Malaga, og
jeg glæder mig helt vildt. Jeg elsker sol og varme.

4.

I aften skal vi i biografen og se James Bond. Jeg har hørt, den er
vildt god og spændende. 

5.

Jeg skal se fodbold på stadion med min far i aften. Vi skal se Aab
mod Brøndby. Jeg håber, det bliver rigtig hyggeligt. 

6.

Jeg skal hjælpe med at lave aftensmad i aften. Jeg vil lave min
yndlingsret, så vi skal have tacos. 

7.

Min far har fået en ny bil. Før havde vi en rød Mercedes, men nu
har vi fået en sølv AUDI. 

8.
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