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Opgaver med sætningerne fra ’12 S: Gå til cirkel med skriv din før-

ste sætning’. 

Opgaven indeholder 4 sider med opgaverne fra aktiviteten 12 S: Gå til cirkel med 

partner ’skriv din første sætning’ og en ekstra side 5 med 4 ’sætninger mere.   

I disse opgaver kan sætte børnene til at arbejde sammen 2 og 2, men jeg synes det 

godt ,at børnene laver disse opgave alene på disse almindelige opgaveark, efter at 

de har lavet de samme opgaver  ’Gå til cirkel med partner’.(’12 S’) 

Det vigtige i denne opgave er, at børnene nu selv siger ordene klart, højt og tydeligt, 

så de kan høre de enkelte bogstavslyde og at de lægger mellemrumsfingeren mel-

lem ordene. 

Det er godt at børnene laver mellemrum mellem ordene i sætningerne, for så har 

den der skal læse det børnene har skrevet, meget større mulighed for at læse det. 

Når børnene kan skrive en sætning, som en voksen kan læse, får 

de  succes og dermed lyst til at skrive mere. 

Med disse opgaver øver børnene at være opmærksomme på at 

lave mellemrum mellem ordene, så de nemmere kan lave en læ-

selig tekst. 

Opgaverne bygger videre på børnenes erfaringer fra ’forløbet om sætninger og 

tekstopbygning’ (kapitel 7), hvor børnene skulle lægge en legoklods for hvert ord i 

en sagt sætning. Jeg har sat en (grøn) klods for hvert ord , i den sætning børnene 

skal skrive (jeg ved ikke om jeg må bruge et billede af en legoklods). 

Rigtig god fornøjelse med at hjælpe børnene til at træne  

mellemrummene mellem ordene. 

Mange venlige hilsner 

Jens 
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Side Her kan du læse hvad der er afbilledet i de enkelte opgaver 

1 en blå bil 

1 en gul bus 

1 to små is 

1 en blå gave 

2 to blå lim 

2 ni små lus 

2 en blå dame 

2 en grå due 

3 Ti små ål 

3 et gult æble 

3 en blå sofa 

3 to grå ulve 

4 et lille fly 

4 en gul sut 

4 ni små mus 

4 en blå kanon 

5 et lille lam 

5 en grå elefant 

5 to små føl 

5 en gul mølle 
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Husk mellem rum 

Sig hvert ord højt lang-

somt og tydeligt 
Side 

1 
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Husk mellem rum 

Sig hvert ord højt lang-

somt og tydeligt 
Side 

2 
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Husk mellem rum 

Sig hvert ord højt lang-

somt og tydeligt 
Side 

3 
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Husk mellem rum 

Sig hvert ord højt lang-

somt og tydeligt 
Side 

4 
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Husk mellem rum 

Sig hvert ord højt lang-

somt og tydeligt 
Side 

5 

 

 

 


