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Tillægsord Labyrint (kort) 

Regler: 

Følg tillægsordene. Brug en blyant til at tegne en streg gennem tillægsordene hele vejen 
gennem labyrinten. Du må gå op, ned, til højre eller til venstre. 

Start ved ”Der var engang…” og slut ved ”…og de levede lykkeligt til deres ende.” 

Kort labyrint 

Der var engang en… 

pelikan fattig by dæmon pupil 
blyant dum frø piano bus 
giraf rig sur kold saks 
ananas globus pil lang god 
banan pæl arm gebis ung 
pistol bi glas bikini grim 
sø avis varm gammel ny 
skat sut sød banjo sko 

…og de levede lykkeligt til deres dages ende. 

Tillægsord 
Tillægsord er de ord der fortæller noget om navneordet (navneord er de ord vi kan sætte en eller et 
foran). For eksempel er en kone et navneord. Tillægsordet fortæller noget om konen for eksempel en 
gammel kone eller en smuk kone. Tillægsordene her er gammel og smuk. Tillægsord bruges også for at 
beskrive steder. For eksempel et hav (navneord). Her kan vi sige et blåt hav eller et dybt hav. 
Tillægsordene er blå og dyb. 
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Facitliste: 

Kort labyrint 

Der var engang en… 

 fattig    
 dum    
 rig sur kold  
   lang god 
    ung 
    grim 
  varm gammel ny 
  sød   

 

…og de levede lykkeligt til deres dages ende. 
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Tillægsord Labyrint (lang) 

Regler: 

Følg tillægsordene. Brug en blyant til at tegne en streg gennem tillægsordene hele vejen 
gennem labyrinten. Du må gå op, ned, til højre eller til venstre. 

Start ved ”Der var engang…” og slut ved ”…og de levede lykkeligt til deres ende.” 

 

Lang labyrint 

                                                                                                                                     

Der var engang en…    

te bål ske tomat skæg sæk sofa smuk søm mus 
ski sæl orm slim kanin myg skib grøn ond kino 
gebis kakao kål fantasi nål ko hår paraply smuk hurtig 
saks ja juli gris hat panda is mønt kano kold 
sko kul nu kamel krus rusten klog glad dum lille 
guru melon mel kat blød bleg diamant kam bil fasan 
politi rosin kamera citron dejlig hø salat altan bøf piano 
sol kniv høj gal farlig busk data dans film gås 
kilo elastik grov ål elefant foto gnu alfabet knæ flab 
agurk hus fornuftig sø sko grus husly kalv gryn fæ 
pæn fri lang blyant pupil klub håb idyl koloni kujon 
simpel fe dynamit globus dæmon krimi mål pedal lim lynlås 

 

…og de levede lykkeligt til deres dages ende. 

 

 

 

 

Tillægsord 
Tillægsord er de ord der fortæller noget om navneordet (navneord er de ord vi kan sætte en eller et 
foran). For eksempel er en kone et navneord. Tillægsordet fortæller noget om konen for eksempel en 
gammel kone eller en smuk kone. Tillægsordene her er gammel og smuk. Tillægsord bruges også for at 
beskrive steder. For eksempel et hav (navneord). Her kan vi sige et blåt hav eller et dybt hav. 
Tillægsordene er blå og dyb. 
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Facitliste 

Lang labyrint 

Der var engang en…    

       smuk   
       grøn ond  
        smuk hurtig 
         kold 
     rusten klog glad dum lille 
    blød bleg     
    dejlig      
  høj gal farlig      
  grov        
  fornuftig        
pæn fri lang        
simpel          

 

…og de levede lykkeligt til deres dages ende. 



Typiske genretræk for eventyr 

Find dette i dit eventyr: Skriv dine svar her: 

Titel på eventyr  

Hvordan starter dit eventyr? (Første sætning)  

Hvem er hovedperson?  

Hvem er de onde væsner?  

Hvem er alle de andre væsner?  

Hvilken opgave skal hovedpersonen løse?  

Er der magi? Hvilken magi?  

Kan du finde tallet 3 eller 7 i eventyret?  

Er der brugt gentagelser?  

Er der nogen modsætninger?  

Hvad får du at vide om hovedpersonens 

karakter (personlighed)? 

 

Vil du kalde det en flad personkarakteristik?  

Løser hovedpersonen opgaven, som han eller 

hun fik fra starten af eventyret? 

 

Hvordan slutter dit eventyr? (Sidste sætning)  

 

 



AKTANT-MODELLEN
Brikspil

Giver Mål
Objekt

Modtager

Modstander
Skurk

Subjekt
Hovedperson

Hjælper
Helt



Rødhætte Rødhætte Rødhætte Rødhætte Rødhætte

Skriv mål her Rødhætte Ulven Jægeren Rødhættes mor

Rødhætte Snehvide Snehvide Snehvide Snehvide

Bedstemor Skriv mål her Konge Snehvide Dronning

Snehvide Snehvide Snehvide Snehvide Hans og Grete

Hans og Grete Hans og Grete Hans og Grete Hans og Grete

Spejl 7 små dværge Jæger Prins Skriv mål her

Hans Grete Far Stedmor Gammel kone
Heks

Hans og Grete



Hans og bønnestagen Hans og bønnestagen Hans og bønnestagen

Hans og bønnestagen Hans og bønnestagen Hans og bønnestagen

Hans og bønnestagen Hans og bønnestagen

Skriv mål her Hans Underlig lille 
mand Mor Kæmpe kvinde

Kæmpe mand Guldhøne Magisk harpe Skriv mål her Askepot

Askepot Askepot

Askepot AskepotAskepotAskepot Askepot

AskepotAskepot Askepot

Stedmor To stedsøstre Gudmor Fe Græskar 6 Hvide mus

6 Firben Rotte Prinsen








