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TEKST 1: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Kan du godt lide at lave bål? Måske har du lavet snobrød eller  

skumfiduser på et bål. Det smager virkelig godt og er hyggeligt at 

lave. 

Når du laver bål, kan du sætte ild et materiale, som brænder let. Det 

kan for eksempel være avispapir, tørt savsmuld eller små tørre  

kviste. De antænder let og så kan du bygge dit bål op. Ilden får du 

fra tændstikker eller en lighter. Når ilden har fat, kan du lægge  

større stykker træ på dit bål. Så længe træet er tørt. 

Et bål kan du som regel styre. Du bestemmer, hvor meget ild, der 

skal være. Men nogle gange bliver ild til en brand. Når man ikke kan 

styre ilden, f.eks. hvis der er ild i et hus eller i en skov, så kalder 

man det ikke for bål eller ild, så kalder man det for en brand.  
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Find 4 udsagnsord i teksten. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 4 navneord i teksten. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

DOBBELTKONSONANT 

Skriv alle ordene med kun én konsonant. Er det et vrøvleord eller ej? 

OPGAVER - ORD 

 VRØVL KORREKT skriv ordet her 

eller x  eler 

stykker    

sætter    

lægge    

tørre    

bygge    

tændstikker    
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 

Hvor mange stavelser? antal 

snobrød  

virkelig  

hyggeligt  

være  

tørre  

tændstikker  

regel  

brand  

hus  

kalder  

bestemmer  

skumfiduser 

avispapir 

savsmuld 

stykker 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

brand ild snobrød kviste eller 

bygge træet meget gange stykker 

skumfiduser avispapir antænder bestemmer tørre 
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TEKST 2: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Inde i jordens kerne er der magma. Magma er smeltet, flydende sten 

og klippe. Der er der selvfølgelig meget varmt inde i jordens kerne. Så 

varmt, at sten og klippe smelter. Sikke en hede.  

I jordens overflade er der sprækker og revner. Nogle gange opstår en 

vulkan på sådan en sprække. Magma kan komme op til jordens  

overflade. Så bliver den til lava. Magma er altså det, som er under  

jorden. Lava er det, som er over jorden.  

Når lavaen er strømmet ned ad vulkanen, køler den ned og bliver til 

sten eller klippe. Det kalder man for lavasten. Lavasten har tit mange 

små huller. De dannes, fordi der er luftbobler i den varme lava. Så når 

lavaen er blevet til sten, er luftboblerne blevet til små huller. 
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Farv ord fra teksten røde som lava 

BOGSTAVET S 

 

 

 

 

smeltet sten sprækker sådan så 

som selvfølgelig sikke strømmet små 

OPGAVER - ORD 

  d   

s  

   m m e  

 i    

 m   t   

    m m   

   v    g     

  r æ     

  å 

START jordens stjerne slim gribe danse koge pige ski flaske top 

kysten kerne fisk sprækker revner magma skræmme lavasten små huller luftbobler 

sol magma drøm klippe kasser overflade mand køler katte skyde varme 

himmel smeltet flydende sten male lava under over kane grave MÅL 

 o  
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

den røde vokal lydret ikke 

lydret 

smeltet   

sten   

klippe   

vulkan   

kommer   

lava   

jorden   

huller   

køler   

når   

under   

klippe 

vulkan 

magmaen 

luftbobler 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

inde kerne magma klippe smelter 

kommer kalder lavasten huller varme 

flydende sprækker overflade luftbobler jordens 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 
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TEKST 3: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Har du nogensinde set et lyn? Det kan godt være svært at forstå, hvad 

et lyn er. Et lyn er faktisk elektricitet, som opstår, når kold og varm 

luft støder sammen højt oppe i atmosfæren.  

 

Atmosfæren er et lag af luft, der ligger 50-80 meter over jorden. Lyn 

opstår mellem en sky og jorden eller havet. Det kan også opstå  

mellem to skyer. Et lyn er meget varmt. Faktisk vildt varmt. Et lyn kan 

være 30.000 grader varmt. Det er fem gange så varmt, som på solens 

overflade, altså ret varmt. 

 

Når du har set et lyn, kan du tit høre torden. Hvis lyden af torden 

kommer kort tid efter lynet, er lynet tæt på dig. Hvis lyden af torden 

kommer lang tid efter lynet, er lynet langt væk fra dig.  
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Find 4 ord med to stavelser. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 3 ord, der ender på –er. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________   

VÆLG OG SKRIV DET RIGTIGE ORD PÅ DEN TOMME PLADS. 

OPGAVER - ORD 

Et lyn er __________________________ (koldt, surt, varmt, sødt) 

 

Et lyn er ___________________________ (torden, elektricitet, stød, is) 

 

Lyn kan opstå mellem en sky og _______________ (solen, månen, skoven, jorden) 

 

Atmosfæren er et lag af _____________________ (vand, lys, luft, lyn) 

 

Du kan høre __________________, når du har set et lyn (sol, lyn, torden, vand) 

 

Et lyn kan være 30.000 grader _________________ (højt, varmt, koldt, torden) 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

 skriv et  

ord der rimer 

lyn  

kold  

varm  

lag  

luft  

sky  

høre  

tid  

lang  

væk  

elektricitet 

atmosfæren 

torden 

overflade 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

lyn svært kold varm sammen 

lag luft jorden grader torden 

nogensinde støder atmosfæren overflade opstår 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 
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TEKST 4: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Når du går tur på en strand, så kan det være, du får øje på en fin sten. 

På stranden er der mange sten. Men hvad er en sten? 

Alle sten har engang været en del af en klippe eller et fjeld. I Sverige 

og Norge kalder man et bjerg for et fjeld. Så alle små sten har været 

en del af et bjerg eller en klippe, både dem du ser på en strand og som 

grus på en vej. De små sten er klippe eller fjeld, som er slået i meget 

små stykker.  

Sten på en strand er meget runde. Når en sten ligger i vandet og ruller 

med en stor bølge ud og ind på en strand, så ruller de imod andre 

sten, og de skarpe kanter bliver slebet helt af.  

Sten kan være mange farver og former. Når de er tørre, er de ikke så 

fine, som når de er våde.  
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Find 4 ord, der begynder med S. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 4 udsagnsord. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

OPGAVER - ORD 

FIND ORDET 

 

 

 

 

strand klippe fjeld bjerg stykker 

ruller vandet skarpe kanter slebet 

    d 

  a   e 

 j    

     e r 

  e  e  

  i   e 

 u   e  

     d  a    t 

   a  d 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

stranden 

Sverige 

klippe 

skarpe 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

øje sten klippe grus bjerg 

slået meget ligger ruller imod 

stranden Norge fjeld bølge skarpe 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 

den røde vokal lydret ikke 

lydret 

være   

klippe   

fjeld   

eller   

grus   

stykker   

ruller   

ligger   

former   

ikke   

våde   
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TEKST 5: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Hvad er en meteor? Hvorfor hedder det nogle gange meteoride eller en 

meteorit? Hvor kan man se en meteorit? 

En meteor er en sten, som flyver igennem rummet. Den er ikke stor. 

Men heller ikke lille som et stykke grus. Den kan faktisk være op til 100 

meter.  

Når den svæver igennem rummet, kalder man det en meteroide. Ude i 

rummet er der mange meteroider. De er i kredsløb rundt om solen. Det 

vil sige, de svæver rundt og rundt. Nogle gange bevæger sådan en  

meteroide sig ind i jordens atmosfære. Så kalder man det en meteor.  

Hvis meteoren rammer Jordens overflade, så kalder man den en  

meteorit. 

Altså; Ude i rummet hedder det en meteoride. I Jordens atmosfære  

hedder det en meteor. Nede på Jorden hedder det en meteorit.  
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VÆLG OG SKRIV DET RIGTIGE ORD PÅ DEN TOMME PLADS. 

 

 

 

 

En meteor er en ___________________ (klippe, planet, sten, sol) 

 

Den kan være op til 100 ______________ (meter, centimeter, gange, lille) 

 

Ude i rummet er der ______________ meteroider (lange, to, mange, ingen) 

 

De er i kredsløb om ________________ (jorden, månen, himlen, solen) 

 

Det vil sige, de svæver _____________ og rundt (højt, rundt, ud, væk) 

 

Nede på jorden hedder det en ________________ (meteoride, meteor, meteorit) 

 

 

 

 

Find 3 spørgeord i teksten. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________  

Kender du andre spørgeord? Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

OPGAVER - ORD 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

 skriv et  

ord der rimer 

Meteor  

gange  

sten  

flyver  

ude  

solen  

svæve  

hvis  

rammer  

på  

meteoride 

atmosfære 

kredsløb 

bevæger 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

meteor hvad nogle hvor svæver 

heller gange kalder Jorden rundt 

meteoride atmosfære kredsløb bevæger overflade 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 
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TEKST 6: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Når du kigger på Jorden, kan du se, at der er land, og der er vand. Det 

meste vand på Jorden er hav. Havene dækker cirka 75% af Jorden.   

Vandet i havene er saltvand. På lavt vand er der ikke så meget salt i  

vandet, som på dybt vand.  

Når vinden blæser på havet, danner det bølger. Bølger kan være små og 

rolige, når de ruller op på en strand, men de kan også være store og  

farlige. 

I havene lever mange dyr, både store og små. Mennesker fanger fisk,  

skaldyr, havpattedyr og tang, som vi spiser. Havene er vigtige for  

mennesker på den måde.  

Stillehavet er det største hav i verden. Atlanterhavet og Det indiske  

Ocean er de næst-største. 



 19 

Endelsen –er 

 

 

 

kigger blæser bølger lever fanger 

spiser mennesker danner dækker ruller 

 u     

l     

 æ     

  æ    

d   n   

m         

 ø     

f      

   i    i     

 

 

Her er 5 navneord og 5 udsagnsord.  

Skriv ordene i de rigtige ordklasse-kasser. 

 

 

OPGAVER - ORD 

kigger land vand blæser lever 

fanger tang skaldyr spiser mennesker 

NAVNEORD UDSAGNSORD 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

Jorden 

havpattedyr 

bølger 

Ocean 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

Jorden meste dækket havene vandet 

blæser bølger rolige lever tang 

saltvand mennesker skaldyr havpattedyr ocean 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 

den røde vokal lydret ikke 

lydret 

kigger   

Jorden   

dækket   

ikke   

meget   

dybt   

bølger   

rolige   

fisk   

vigtige   

måde   


