T4
FORMÅL

At træne tillægsordenes
bøjning (og stavning) med ’-e’
og ’-t’ ved bestemthed og
flertal.

E.T.
MATERIALER

OPDELING AF ELEVER

- Sætningskort
- Skilte med ’-e’, ’-t’ og ’?!?’
- Arbejdsark (kopi/www)

2 hold à 3-4 pers.

* Sjippetove
* Ærteposer eller små bolde
* Frisbees

TIDSFORBRUG
20-30 min.

INSTRUKTION:

Denne aktivitet gælder om at vælge den rette endelse til tillægsordet i en bestemt kontekst.
Start med at repetere de gængse regler for bøjning af tillægsord ved t-ord, bestemthed og/eller
flertal og bed dem om at lytte sig frem ved tvivl.
Oftest kan mange nemt høre det, når ordet står i en sætning – dette gælder dog ikke altid for de
tosprogede elever, som derfor vil have større brug for reglerne.
Ved introduktionen er det desuden vigtigt at bede eleverne være opmærksomme på ord, der får
konsonantfordobling, anden eller måske slet ingen ændring af stavemåden.
Skiltene viser endelsen ’-e’ og ’-t’ og endelig ’?!?’, som netop repræsenterer de ord, der enten
undgår endelser eller ændrer stavemåde. ’Den kønne pige’, ’de blå_ biler’, ’de jaloux tøser’ osv.
Alt efter omgivelserne kan du sætte skiltene op for enden af en ribbe, en lang bane eller en
måtte og dernæst lægge rekvisitterne frem, så de danner 3 veje fra elever til skilte.
Sætningskortene ligger i nærheden af skiltene, så der ikke kan tyvstartes på næste omgang.
I forhold til hvert skilt skal I på forhånd aftale en måde at bevæge sig på. Her lidt forslag:
Til ’-e’ skal man balancere på et sjippetov. Til ’-t’ skal man træde på én frisbee ad gangen,
mens man hele tiden samler den bageste op og smider den foran sig til næste skridt.
Til ’?!?’ skal man jonglere med to ærteposer eller bolde hele vejen.
De to hold får nu til opgave at læse en sætning ad gangen og bestemme, hvilken endelse der
passer til tillægsordet. Derefter skal en løber så hurtigt som muligt nå hen til det rette skilt på
den aftalte måde, lægge kortet der, tage et nyt kort fra bunken med hjem, hvorefter der
startes forfra.
Når alle kort er brugt, tjekker du ’besvarelserne’ sammen med eleverne.
Ved gennemgangen af de kort, der ligger ved ’?!?’, bør I tale om, hvordan ordet ændrer sig.

ILLUSTRATION TIL
T4 – E.T.

Illustration af www.saxoart.dk

NB!
Denne aktivitet kan nemt kombinere elever fra forskellige klassetrin, da langt de fleste børn/unge
sagtens kan lytte sig frem til det rigtige.
For de elever, der har svært ved det, bør fokus først og fremmest være på, om de kan høre, hvad
der behøves for at gøre sætningen helt korrekt – så kan en evt. ændret stavemåde komme senere,
hvis der er overskud til det.

1/10

Billedet var skarp og taget
lige i vinkel.
T4 - 1

Eleverne var altid fræk,
når de havde vikar.
T4 - 1

Bøgerne på biblioteket var alle slidt.
T4 - 1

’Stedet er jo skøn!’,
udbrød hun og smilede.
T4 - 1

Du er bare den flottest pige
her til festen!
T4 - 1

2/10

Den forarget dame blev meget sur.
T4 - 1

De flest fisk var mindre,
end far beskrev.
T4 - 1

Kødet var meget mør
og smagte skønt.
T4 - 1

De havde sovet godt
og haft skøn drømme.
T4 - 1

Alle grøntsagerne i køleskabet
var rådden.
T4 - 1

3/10

Manden ville lave stor planer
med sin forlovede.
T4 - 1

Vinduet var gennemsigtig,
fordi han havde pudset det.
T4 - 1

Hunden savlede
efter flere lækker kødben.
T4 - 1

Kunderne har altid ret,
selv om de er dum.
T4 - 1

’Ha ha’, grinede han med
et skæv smil på læben.
T4 - 1

4/10

Sagen er den vigtigst i dette årti!
T4 - 1

Hun havde haft et fin liv,
sagde præsten.
T4 - 1

Pladerne var firkantet,
hvilket passede fint til rummet.
T4 - 1

Den god smag udeblev
pga. hans kvalme.
T4 - 1

For resten så har jeg spildt
al den grøn maling på gulvet.
T4 - 1

5/10

Musikken var høj og gæsterne glad.
T4 - 1

Mor laver den bedst sovs
i hele verden.
T4 - 1

Blomsterne i buketten var smuk.
T4 - 1

Han ville have den højest karakter
til eksamen.
T4 - 1

Han skrev et smuk brev
til sin kæreste.
T4 - 1

6/10

Stemningen er fed i billedet,
fordi farvespillet er mørk.
T4 - 1

Bordet var rund,
så de kunne nå alting alle sammen.
T4 - 1

Et højhus er et høj hus.
T4 - 1

Vandet havde løbet længe,
og nu var bassinet fuld.
T4 - 1

Ali kunne kun tænke på
blød puder og dyner.
T4 - 1

7/10

De fik mange fristende invitationer.
T4 - 1

Koen havde brun pletter på sit skind.
T4 - 1

Skabet er helt tom nu,
hvor hun har smidt alting ud.
T4 - 1

Hun gik altid i sej tøj - både i skolen
og i fritiden.
T4 - 1

Et år er lang,
når man tæller minutterne.
T4 - 1

8/10

I filmen var kvinderne frodig
og meget glad.
T4 - 1

Han kiggede længe på den blå bil.
T4 - 1

Fr. Jensen var den ny sej brandmand.
T4 - 1

Det var et fed træningscenter,
han havde fundet.
T4 - 1

Med mange kærlig hilsner
T4 - 1

9/10

Dyrenes pelse var lodden.
T4 - 1

Tænk på de sulten børn i Afrika!
T4 - 1

Et god tilbud skal man aldrig
sige nej tak til.
T4 - 1

Et perfekt valg, tænkte han
for sig selv med et smil.
T4 - 1

Et meget bevægende øjeblik opstod
i kirken under vielsen.
T4 - 1

10/10

Den sort farve klæder dig altså ikke!
T4 - 1

’Et fantastisk mesterværk!',
udbrød kunsthandleren.
T4 - 1

Der var tale om tapper mænd
i gamle dage.
T4 - 1

Hr. Hansen var den flinkest lærer
på skolen.
T4 - 1

Folk kunne bedst lide et sikker løfte
fra politikerne.
T4 - 1

1/10

De mange afbrudt stunder om natten
kostede hende virkelig søvn.
T4 - 2

De var begge så alvidende,
at det halve kunne være nok!
T4 - 2

Om sommeren kom der mange
udenlandsk kunder i kiosken.
T4 - 2

Dette tilbud er helt og aldeles
uforpligtende for dig.
T4 - 2

Hans Dankort var blevet
helt uundværlig for ham i dagligdagen.
T4 - 2

2/10

På vores vej boede der kun uvorn
unger, som altid lavede ballade.
T4 - 2

Det var noget ganske andet med de voksen
hunde, de kunne godt være alene hjemme.
T4 - 2

Selv om der kun var begrænset
mængder, var der nok til alle.
T4 - 2

Han stillede altid et meget gådefuld
spørgsmål til allersidst i timen.
T4 - 2

De godkendt bilag blev lagt i en
bunke på revisorens skrivebord.
T4 - 2

3/10

Efter filmen var alle biografgæsterne
fuldstændig handlingslammet.
T4 - 2

Det er fuldstændig horribel, sådan
som han opfører sig over for hende!
T4 - 2

Der kom mange anonym læserbreve
efter den artikel i avisen.
T4 - 2

At blive masseret i en hel time
var ganske behagelig.
T4 - 2

De frigjort voksne udgjorde en
ganske særlig generation.
T4 - 2

4/10

Hun måtte ikke læse nogen af de
fortrolig oplysninger, der lå i boksen.
T4 - 2

Der kan komme eventuel sagsanlæg
ud af det her, hvis du ikke passer på!
T4 - 2

Det var da et chokerende fund,
politiet gjorde i går, hva’?
T4 - 2

De havde altid deres bærbar
computere med sig overalt.
T4 - 2

Det var da et fæl portræt,
der er blevet malet af dronningen…
T4 - 2

5/10

Det er mere nutidig end gammeldags
at gå i hængerøvsbukser.
T4 - 2

Alle var mismodig efter beskeden om
Frk. Olsens sygdom.
T4 - 2

Portrættet er helt menneskelig –
det kunne nemt vinde en pris!
T4 - 2

Hvor er du bare livsbekræftende
at være sammen med!!!
T4 - 2

Sættet var fuldstændig kropsnær og
overlod ikke ret meget til fantasien.
T4 - 2

6/10

Begge koner var ekstremt jaloux
anlagt, så mændene fik aldrig fred.
T4 - 2

Det var nogle meget interessant
spørgsmål, hun stillede.
T4 - 2

Der var mange højteknologisk
apparater i kontroltårnet.
T4 - 2

Det var et yderst sympatisk forslag, som
jeg helt sikkert ville tænke meget over.
T4 - 2

Dit arbejde er meget tilfredsstillende,
så jeg må vist hellere give dig mere i løn.
T4 - 2

7/10

Der var ingen speciel hensyn at tage.
T4 - 2

De var yderst sensitiv efter
den oplevelse.
T4 - 2

Børnene var rædselsslagen for den
klovn, jeg havde hyret til fødselsdagen.
T4 - 2

Det var et meget præcis ur,
han havde købt i Schweiz.
T4 - 2

Mange mennesker er mere overtroisk,
end de umiddelbart vil indrømme.
T4 - 2

8/10

Det var oprindelig et slot, men nu er det
bare en ruin, som besøges af turister.
T4 - 2

Der fandtes mange populær
popgrupper, da jeg var ung.
T4 - 2

Deres stemmer var skinger, og jeg kunne
næsten ikke holde ud at høre på dem.
T4 - 2

De skiftede alle deres stationær
computere ud med tablets det år.
T4 - 2

Det er meget strafbar at gøre
sådan noget!
T4 - 2

9/10

De nye stole var virkelig ubekvem, så
folk foretrak at sidde i den gamle sofa.
T4 - 2

En kedelig film med et sørgelig
budskab – hvem gider se på det?
T4 - 2

Efter yoga-timen var de alle sammen
helt tændt på at fortsætte.
T4 - 2

Der var mange tilskadekommen
efter ulykken på motorvejen.
T4 - 2

De var bare alt for energisk til at
være sammen med dagen derpå…
T4 - 2

10/10

Mit forhenværende ægteskab
taler jeg sjældent om.
T4 - 2

Mine søskende blev forvirret over
min nye livsstil.
T4 - 2

De blev bare så genert,
hver gang hun kom hjem til dem.
T4 - 2

De officiel udmeldinger var, at man ikke
skulle frygte endnu et terrorangreb.
T4 - 2

.

Der var mange kriminel omkring ham
i det miljø, som han ellers var så glad.
T4 - 2

-e
T4

-t
T4

?!?
T4

E.T.

Navn: ____________________________________
Sætninger med et tillægsord/adjektiv tilføjet -e

Sætninger med et tillægsord/adjektiv tilføjet -e

Sætninger med et tillægsord/adjektiv tilføjet -t

Sætninger med et tillægsord/adjektiv tilføjet -t

Sætninger med et tillægsord/adjektiv, som ikke ændrer sig

Sætninger med et tillægsord/adjektiv, som ikke ændrer sig

1. Skriv dine egne sætninger med bøjede tillægsord/adjektiver, som får tilføjet -e eller -t.
2. Prøv også at skrive sætninger med undtagelser såsom ’Pigerne var meget jaloux’, ’Det var bare et praktisk problem’.
3. Tænk over, hvorfor disse ord ikke ændrer sig, når de bøjes.
T4

