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FARVER PÅ SPROGET        Navn(e): _______________ 
 

 

1. Skriv de ord-par, du ser.  

 

ARBEJDSARK 1 

ADJEKTIV SUBSTANTIV 

gul hue 

grønt glas 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 F1 

FARVER PÅ SPROGET        Navn(e): _______________ 

 
1. Skriv sætninger med de ord, du har fundet. 

Start gerne med f.eks.: Jeg ser … Der er … Her er … Der ligger … Her står … 

 

ARBEJDSARK 2 

 
ADJEKTIV SUBSTANTIV SÆTNING 

gul 

grøn 

hue 

glas 

Jeg ser en gul hue på gulvet. 

Der står et grønt glas i vasken. 
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