Elevark til kopiering

Oppgaver
FOR 4.KLASSE

Oppgave 1

Navn:

1. ___________________

2. __________________

3. __________________

4. ___________________

5. __________________

6. ___________________

7. __________________

8. ___________________

9. __________________

10. __________________

11. _________________

12. __________________

13. __________________

14. __________________

Oppgave 2

Navn:

Grønnsak
Potet
Fisker
Politi
Øks
Agurk
Bonde
Fiskegarn
Løk
Feier
Stekepanne
Kålrot
Forfatter
Kokk
Spade
Hammer
Snekker
Gulrøtter
Sykepleier
Blomkål
Lokomotivfører

Yrke

Redskap

Oppgave 3

Navn:

1. Musa er liten. Elefanten er ______________
2. Halen til reven er lang. Halen til rådyret er _____________
3. Ballongen er lett. En stein kan være_________________
4. Isen er kald. Ilden er _______________
5. Månen lyser om natten. Solen skinner om ______________
6. Motorveien er bred. Stien i skogen er ______________
7. Travhesten løper raskt. Skilpadden går _______________
8. I eventyrene hører vi om de rike kongene, og de stakkars
tiggerne som er_______________
9. Sjokolade er søtt. Sitron er ____________

Oppgave 4

Navn:

Skriv alfabetet:

Oppgave 5

Navn:

LØVEN OG MUSA
En løve som lå og sov ble vekket når en mus
løp over den. Løven slo kloa i musa og ville
klemme til, men musa pep så ynkelig og bad
for livet sitt. ”Å kjære deg, la meg få lov til å
løpe, for vi har det så godt," sa den. Løven
synes synd på det stakkars dyret og lot den
løpe.
Ikke lenge etter ble løven fanget i et garn.
Den strevde fælt for å komme seg løs, men
viklet seg bare enda lenger inn i garnet. Den
ble rent fortvilet og brølte så høyt at musa
hørte det helt ned i hullet sitt, og kom
løpende. ”Hva er det med deg?” spurte musa.
”Jeg er fanget i garnet ” sa løven.
Da gnagde musa over knutene på garnet, og
slik reddet den livet til vennen sin.

Navn:
DEN SYKE LØVEN
En løve var blitt for gammel til å jage. Den lå i hulen sin og
jamret seg og sa at nå bar det mot slutten. Snart visste alle
dyra i skogen at kongen deres lå for døden, og så ville de alle
besøke han og se han for siste gang.
Reven kom også. Han satte seg utenfor inngangen og spurte
hvordan løven hadde det i dag. ”Å, så dårlig, så dårlig,” jamret
løven. Men vil du ikke komme inn til en gammel venn, så vi
får oss en liten prat.”
”Jo, det kunne være hyggelig det,” sa reven. ”Men jeg ser så
mange spor av dyr som går inn i hulen, men jeg ser ingen spor
som går ut igjen. Det synes jeg er litt mistenkelig.” Og så gikk
reven sin vei.
REVEN OG RAVNEN
En ravn hadde fått tak i en osteskorpe, og satt på en grein med skorpa i
nebbet. En rev kjente lukten av ost. Den kom luskende bort til treet
som ravnen satt i, og ga seg til å rose ravnen i høye toner: ”Du er vel en
vakker fugl,” sa den. ”Og slik en flott svart drakt som du har, og slike
nydelige øyne. Du burde sannelig være konge over alle fuglene, om
bare stemmen din er like vakker som du selv er. Men jeg har aldri hørt
deg synge, så det kan du dessverre ikke.” Ravnen ble så kry av all rosen,
og så ville den vise at den også hadde en vakker stemme. Den ga seg til
å skrike ”ra - e ra - e”. Med det samme den åpnet nebbet mistet den
osteskorpa. Reven satt like under, og tok den i farten. ”Du har nok
nesten alt som skal til for å være konge,” sa reven. ”Det eneste du
mangler er forstand.”

Oppgave 6

Navn:

Skriv om LØVEN OG MUSA

Oppgave 7

Navn:

Ord som begynner på

s- _______________________________________

t-________________________________________

u-________________________________________

i-_________________________________________

tr- _______________________________________

gl-________________________________________

sk-_______________________________________

Oppgave 7

Navn:

Ord som slutter på

-e ________________________________________

-r________________________________________

-m_______________________________________

-t______________ __________________________

-er_______________ ________________________

-en________________ _______________________

-ing__________________ ____________________

Oppgave 8

Navn:

Eksempel: Leseboken: lese, le, les, se, bok, bo, en
skolen
_____________________________________________

vårsolen

bondegårder

kokesjokolade

melkekartongene

håndarbeidsposen
_____________________________________________

