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SPROGETS FOR OG BAG                      Navn(e): ________________________________ 

 

 

1. Skriv ordet fra kortet UDEN at kigge på bagsiden. 

2. Skriv antonymet = det modsatte. 

3. Skriv en sætning med et af ordene. 
 

ARBEJDSARK 1 

 

ORD ANTONYM SÆTNING 

bror søster Jeg har 3 brødre 

muligt umuligt Dansk er næsten umuligt ;o) 
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SPROGETS FOR OG BAG                      Navn(e): ________________________________ 

 

 

1. Vælg et ord, og skriv et spørgsmål med det. Byt evt. spørgsmål med din makker. 

2. Skriv svaret, hvor du bruget ordets antonym/modsætning. 
 

ARBEJDSARK 2 

 

SPØRGSMÅL SVAR 

Stod I foran?  Nej, vi stod bagved. 

Et det varmt i Danmark nu? Nej, det er altid koldt i Danmark! 
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