
  S2 

DE NÆRE OG KÆRE    Navn(e): ____________________ 
 
1. Skriv ordet under HUN, hvis det er en pige/kvinde. Skriv ordet under HAN, hvis 
det er en dreng/mand.  
2. Bøj ordet i bestemt ental/singularis (evt. også flertal/pluralis). Alle personerne 
bruger EN foran (en mor, en bror) 
 

ARBEJDSARK 1 

 

HUN HAN 
en datter/datteren/døtre en onkel/onklen/onkler 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  S2 

DE NÆRE OG KÆRE    Navn(e):_____________________ 
 
1. Skriv et kort spørgsmål med dit ord. 
2. Byt med din makker og lad ham/hende svare. 

 

ARBEJDSARK 2 
 

SPØRGSMÅL SVAR 
Har du en bror? 

Hvad hedder din mor? 
Ja, jeg har to brødre / Nej, jeg har ingen bror. 

Min mor hedder Bimaya. 
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