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

 

Har du set en solsort i din have? I Danmark er der mange solsorte. 

De er her både om sommeren og om vinteren. Du kan let kende  

solsorten. Hannen er helt sort og har et gult næb. Hunnen er brun 

og har også gult næb. 

Solsorten søger for det meste føde på jorden. Den leder efter orme, 

snegle og insekter. Når det er vinter spiser den også frugt og bær, 

eller måske sidder den på dit foderbræt og spiser brød. 

Solsorten findes i det meste af Europa. Solsorte i Danmark flyver  

ikke sydpå om vinteren som andre fugle. De fleste fugle bliver  

boende vinteren over. Så hvis du vil være god ved solsorten, så læg 

foder ud til den, når det er frost og snevejr.  
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Find 4 udsagnsord i tekst 1. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 4 ord på 3 stavelser i tekst 1. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

BOGSTAVET D - Alle disse ord fra tekst 1 indeholder bogstavet d. 

 

Skriv  5 ord med det bløde d: 

Skriv 2 ord med stumt d: 

 

Skriv 3 ord med hårdt d: 

god jorden foder sydpå Danmark 

leder kende den både de 

     

  

   

OPGAVER - ORD 



 5 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 

den røde vokal lydret ikke 

lydret 

fugle   

spiser   

sidder   

flyver   

frost   

måske   

frugt   

brun   

næb   

orme   

snegle   

Danmark 

frostvejr 

foderbræt 

solsorten 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

solsort have både hannen søger 

brød flyver foder frost sydpå 

vinteren insekter foderbræt Danmark snevejr 
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TEKST 2: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Har du set en torsk? Torsken lever i havet. Den er en saltvands-fisk.  

Den lever fra kysten og ud til 600 meters dybde. Den kan bedst lide 

koldt vand. Torsk kan godt lide at svømme på skibs-vrag, som ligger 

på havets bund. 

De unge torsk lever af vandlopper, krebsdyr, orme og bløddyr. De 

voksne torsk lever af andre fisk. De kan også spise krabber og rejer.   

En torsk kan blive op til 150 centimeter lang. En så stor torsk vejer 

nok omkring 40 kilo. Det er næsten som et stort barn. Tænk engang at 

holde sådan en stor torsk. Mon den ville skræmme dig? 

Torsken er en god spise-fisk. Mange mennesker kan lide at spise torsk. 

Man kan stege den. Man kan koge den. Man kan bage den i ovnen.  
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Find 4 udsagnsord i tekst 2. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 4 navneord i tekst 2. Skriv dem her 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

BOGSTAVET K 

 

 

 

 

torsk fisk kysten krebsdyr voksne 

krabber nok skræmme koge skibsvrag 

OPGAVER - ORD 

t o    

f i   

   m m e  

 y   e n 

 o    e 

  e   d y  

  i     a  

  a   e r 

 o  

 o  e 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

den røde vokal lydret ikke 

lydret 

torsk   

havet   

kysten   

koldt   

svømme   

lever   

rejer   

næsten   

god   

stege   

ovnen   

skibsvrag 

vandlopper 

centimeter 

skræmme 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

torsk lever lidt krabber stor 

næsten skræmme god stege ovnen 

skibsvrag bløddyr centimeter vandlopper krebsdyr 

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. 

 

Mælkebøtten er en plante, som vi tit ser i Danmark. Den vokser alle 

steder. Der findes faktisk 400 forskellige slags mælkebøtter i Danmark. 

På billedet kan du se en almindelig mælkebøtte.  

Mælkebøtten får sine flotte, gule blomster i april og maj. Der kan  

være gule mælkebøtte-blomster helt til august, men de fleste springer 

ud i april og maj.  

Hvorfor mon der er så mange mælkebøtter?  

Når mælkebøtten er færdig med at blomstre, sidder frøene tilbage 

med de hvide skærme, og når du puster til dem, flyver de igennem 

luften. Der, hvor frøet landet, kan der nu vokse en ny mælkebøtte. Så 

hver gang du puster til en mælkebøtte-skærm, så er du med til at så 

nye mælkebøtter.  
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Find 4 ord med dobbelt-konsonant. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 4 ord, der ender på –e. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

VÆLG OG SKRIV DET RIGTIGE ORD PÅ DEN TOMME PLADS. 

 

 

 

 

OPGAVER - ORD 

En mælkebøtte er _______________ (blå, hvid, rød, gul) 

 

Mælkebøtten er en _______________ (skærm, plante, frø, gul) 

 

I april og maj får mælkebøtten gule _______________ (frø, nye, blomster, flyve) 

 

Der er 400 forskellige _____________ mælkebøtter (nye, slags, skærme, gule) 

 

På billedet kan du se en ______________ mælkebøtte (almindelig, ny, frø, sort) 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

 skriv et  

ord der rimer 

gul  

plante  

være  

se  

hvide  

flyver  

vokse  

gang  

du  

til  

mælkebøtten 

blomster 

springer 

almindelig 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

mælkebøtte Danmark plante hver gule 

april færdig hvide hvorfor flotte 

almindelig forskellige springer blomstre igennem 

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. 

 

På billedet kan du se en gråspurv. Gråspurven er en meget almindelig 

fugl i Danmark. Det er en lille fugl. Den bliver kun op til 15 centimeter.  

En han og en hun har forskellige farver. En hun er mest brun, imens  

hannen er grå på hovedet, har brun nakke og øjenbryn, hvid på kinden, 

brun på oversiden, sort på halsen og brystet. 

Gråspurven kan lide at bo tæt på menneskers huse. Her kan de let finde 

føde. De vil gerne bygge rede tæt på husene, hvor der kan være varmt.  

Gråspurven spiser korn og frø. Den kan også spise små insekter. Især 

når den yngler, altså når den har unger i reden. Det er tit hannen, der 

bygger reden. Hunnen lægger 5-6 æg i reden. Både hannen og hunnen 

passer  
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Find 4 ord med dobbelt-konsonant. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 4 navneord. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

VÆLG OG SKRIV DET RIGTIGE ORD PÅ DEN TOMME PLADS. 

 

 

 

 

OPGAVER - ORD 

En gråspurv er en _______________ fugl (stor, tyk, fræk, lille) 

 

Gråspurven vil gerne bo _________ på mennesker (oven, tæt, ude, ikke) 

 

En gråspurv spiser ____________ og frø. (korn, kød, orm, græs)´ 

 

_____________ bygger reden. (hunnen, ungerne, mennesker, hannen) 

 

Hunnen og hannen har _________________ farver (ens, flotte, forskellige, blå) 

 

Gråspurven bliver 15 _______________ (år, fjer, æg, centimeter) 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

 skriv et  

ord der rimer 

fugl  

farver  

grå  

brun  

huse  

tæt  

frø  

hannen  

mad  

i  

gråspurv 

øjenbryn 

yngler 

ungerne 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

gråspurv fugl brun nakke sort 

husene varmt korn reden bygger 

øjenbryn oversiden menneskers insekter yngler 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 
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TEKST 5: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Måske har du spist en rødspætte. Det er i hvert fald en fisk, som mange 

danskere spiser, hvis man altså kan lide fisk.  

Rødspætten lever på lavt vand. Især de unge fisk lever tæt på kysten.  

De voksne fisk er ud på lidt dybere vand. Rødspætten svømmer tæt på  

havbunden.  

En rødspætte spiser orme og muslinger med tynd skal. Den er mest  

aktiv om natten. Om dagen gemmer den sig. Den kan skifte farve efter 

havbundens farve. Så kan den være virkelig svær at få øje på. 

Rødspætten kan godt blive 1 meter lang, men i Danmark bliver  

sjældent mere end 50 centimeter, og tit er de bare 30 centimeter eller 

mindre, når man fanger dem i sit fiskegarn. 
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Find 4 ord med 3 stavelser. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 4 udsagnsord. Skriv dem her 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

OPGAVER - ORD 

Bogstavet A 

 

 

 

danskere altså lavt vand havbunden 

skal dagen farve lang bare 

   s å 

l   t 

d   e  

   g 

f     

d     e r e 

  v    d  n 

v      l a 

b    
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

 skriv et  

ord der rimer 

kyst  

farve  

vand  

tæt  

bare  

fisk  

spiser  

unge  

natten  

øje  

rødspætte  

havbunden 

sjældent 

muslinger 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

rødspætte hvert hvis altså vand 

unge lever spiser dagen farve 

danskere havbunden dybere mindre voksne 

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. 

 

Hvis du har en græsplæne ved dit hus, har du måske også tusindfryd. 

Tusindfryd er en lille plante, der godt kan lide at være i solen.  

Den har en hvid blomst, og den bliver mellem 5-15 centimeter høj.  

Når den vokser i græsplænen, kaldes den tit for ukrudt. Altså noget, 

man ikke er så glad for. Men måske synes du, at græsplænen er fin  

med alle de små hvide blomster?  

Den blomstrer i maj måned, altså lige inden det for alvor bliver  

sommer. Den bliver ved med at blomstre helt til efteråret, indtil  

frosten kommer.  

Tusindfryd kalder man også for Bellis. Den er meget almindelig i  

Danmark, for den kan vokse alle steder, hvor der er sol, 
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Her er 5 navneord og 5 udsagnsord.  

Skriv ordene i de rigtige ordklasse-kasser. 

 

 

OPGAVER - ORD 

VÆLG OG SKRIV DET RIGTIGE ORD PÅ DEN TOMME PLADS. 

 

 

 

 

hus vokser plante kommer græsplæne 

kalder sol ukrudt blomstrer kaldes 

NAVNEORD UDSAGNSORD 

Tusindfryd er en _______________ (fugl, plante, græsplæne, have) 

 

Blomsten er __________________ (hvid, grøn, græs, Bellis) 

 

Den kan lide at vokse i en ______________________ (græsplæne, skov, hus, seng) 

 

Man kalder den også  ____________________ (Tusindfryd, Bellis, blomst, plante) 

 

Den blomstrer i ____________ måned (marts, maj, april, sommer) 

 

Den bliver 5-15 ___________________ høj (måned, blomster, ukrudt, centimeter) 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

græsplæne  

tusindfryd 

ukrudt 

sommer 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

tusindfryd lille hvid blomst ukrudt 

altså bliver indtil kalder vokse 

græsplæne blomstrer efteråret frosten meget 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 

den røde vokal lydret ikke 

lydret 

måske   

plante   

blomst   

vokser   

ukrudt   

græsplæne   

måned   

sommer   

frosten   

vokse   

steder   


