
Ord på række
- En bevægelsesaktivitet til træning af 
ordforråd og bøjning af tillægsord 

Musen er større end 
mariehønen...

Styr på ord! Malene Larsen, DSA-lærer og vejleder, Udgivet på Bubbleminds, Husk indberetning til CopyDan, hvis du er CopyDan skole



H
øj

Lav



HØJ & LAV
græs

basketball 
spiller hat

nisse cola

blomsthus

træ

skammelreolgiraf

lys barstol

skilt

lygtepæl

hjælpeark

… er højere end …

… er lavere end …

.... er højest

… er lavest



KORT & LANG



H
urtig

Langsom



HURTIG & LANGSOM

skildpadde cykel traktor

motorcykel racerbil

løber

snegl

mus

bilbabyleopard

gammel 
mand fly

båd

hest

hjælpeark

… er hurtigere end …

… er langsommere end …

.... er hurtigst

… er langsomst



HURTIG & LANGSOM



Tung

Let



TUNG & LET

hund melon ballon

stol fjer

mælk

elefant

seng

bowlingkuglebusblyant

æble fjerbold

fodbold

lego

hjælpeark

… er tungere end …

… er lettere end …

.... er tungest

… er lettest



TUNG & LET



Stor

Lille



STOR & LILLE

mariehøne lego fodbold

terning mønt

stol

elefant

ko

husbushval

æble jorden

tennisbold

mus

hjælpeark

… er større end …

… er mindre end …

.... er størst

… er mindst



STOR & LILLE



D
yr

B
illig



DYR & BILLIG

æble burger mælk

bog blyant

kasket

taske

kjole

huscykelbil

mobil computer

bamse

rulleskøjter

hjælpeark

… er dyrere end … / ... koster mere end ...

… er billigere end … / … koster mindre end ...

.... er dyrest / … koster mest

… er billigst / … koster mindst



DYR & BILLIG





Om udgivelsen

TAK, fordi du valgte mit materiale!
Jeg håber du og dine elever blive glade for det.

Materialet er udarbejdet af Malene Larsen - DSA-lærer og vejleder
Har du spørgsmål eller kommentar til materialet, kan jeg kontaktes på 

malene_larsen0708@hotmail.com

Materialet er nu dit! Du kan bruge og kopiere det i det omfang du ønsker, 
så længe det er til brug for dig og dine elever..

Du må IKKE lave fildelinger eller kopiere til dine kolleger eller andre.

Billeder og illustrationer er hentet fra pixabay.com

Husk at indberette til CopyDan, hvis din skole er udvalgt, som 
kontrolskole

mailto:malene_larsen0708@hotmail.com

