
 M3 

HVAD MED HVAD?     Navn(e): _____________________ 
 
 
1. Skriv ord fra ordkort og/eller sætninger under den rigtige ordklasse.  
2. Bøj ordene.  

 
 ARBEJDSARK 1  

VERBUM 
præsens 

VERBUM 
imperfektum 

SUBSTANTIV 
singularis/ubestemt 

SUBSTANTIV 
pluralis/ubestemt 

steger stegte en pande pander 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 M3 

HVAD MED HVAD?      Navn(e): ____________________ 
 
1. Skriv dine egne sætninger med ord og udtryk fra madlavningen.  
Brug gerne ord og sætninger fra kort som inspiration. 
 
2. Sæt IKKE ind i sætningen og skriv den med korrekt ordstilling.  

 

ARBEJDSARK 2 
 
 

Mine egne sætninger 
 

Min mor laver god mad – Min far fjerner ikke affald – Du koger majs fra dåsen  
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