ST5 – gruppediktat (3 personer)
I denne gruppediktat findes 3 sider – A B og C. De fordeles mellem gruppens tre medlemmer.
På hvert ark findes både oplæsnings-afsnit og udfyldnings-afsnit.
Gruppens medlemmer skiftes til at læse højt for de andre – og således diktere de ord, de andre skal skrive.
De to af gruppemedlemmerne, der skriver, skal blive enige om, hvordan hvert ord staves. Man skal altså
tale sammen om stavemåden for hvert ord, der skal skrives.
Når alle ordene er skrevet, rettes hele diktaten igennem. Alle i gruppen samarbejder omkring rettearbejdet.
Er der fejl, skal alle hjælpe hinanden med at fastslå, hvilken type fejl, der er lavet – og hvordan ordet skulle
være stavet – og ikke mindst HVORFOR.
GOD FORNØJELSE.

ST5 – gruppediktat (3 personer) ARK A
1. Det lugtede brændt i køkkenet.
2. Vil I med ud at rejse d. 14. september?
3. Hvor er I dygtige til at lave mad!
4. Min far ____________________________________brænde hele lørdagen.
5. ____________________________________ligger i den anden ende af byen.
6. Jeg er virkelig ____________________________________ med din indsats i skolen.
7. Hit med ____________________________________!
8. Der var mange ____________________________________ i skoven den dag.
9. Katten ____________________________________sig henne i sin kurv.
10. ” Hvordan vil du gerne klippes?”, spurgte frisøren.
11. Han ejer ikke en krone.
12. Vil du gerne tjene lidt ekstra lommepenge?
13. Solen vil ____________________________________hele søndagen.
14. Min bedstefar er ____________________________________ af alle sine søskende.
15. Hans og Grethe gik ____________________________________ ind i skoven.
16. Der er en ____________________________________ på din skjorte.
17. Det er mit helt ____________________________________ legehus.
18. Jeg sidder ____________________________________døren.
19. Maleriet forestiller et menneske.
20. Min mor kiggede ____________________________________på mig.
21. Han havde sejlet langs ____________________________________ i hele Danmark.

ST5 – gruppediktat (3 personer) ARK B
1. Det lugtede ____________________________________i køkkenet.
2. Vil I med ud at rejse d. 14. ____________________________________
3. Hvor er I ____________________________________til at lave mad!
4. Min far ____________________________________ brænde hele lørdagen.
5. ____________________________________ligger i den anden ende af byen.
6. Jeg er virkelig ____________________________________med din indsats i skolen.
7. Hit med pengene!
8. Der var mange jægere i skoven den dag.
9. Katten strakte sig henne i sin kurv.
10. ” ____________________________________vil du gerne klippes?”, spurgte frisøren.
11. Han ____________________________________ ikke en krone.
12. Vil du gerne ____________________________________ lidt ekstra lommepenge?
13. Solen vil ____________________________________ hele søndagen.
14. Min bedstefar er ____________________________________af alle sine søskende.
15. Hans og Grethe gik ____________________________________ ind i skoven.
16. Der er en plet på din skjorte.
17. Det er mit helt eget legehus.
18. Jeg sidder nærmest døren.
19. Maleriet forestiller et ____________________________________
20. Min mor kiggede strengt på mig.
21. Han havde sejlet langs ____________________________________ i hele Danmark.

ST5 – gruppediktat (3 personer) ARK C
1. Det lugtede ____________________________________i køkkenet.
2. Vil I med ud at rejse d. 14. ____________________________________?
3. Hvor er I ____________________________________ til at lave mad!
4. Min far huggede brænde hele lørdagen.
5. Fabrikken ligger i den anden ende af byen.
6. Jeg er virkelig tilfreds med din indsats i skolen.
7. Hit med ____________________________________!
8. Der var mange ____________________________________ i skoven den dag.
9. Katten ____________________________________ sig henne i sin kurv.
10. ” ____________________________________ vil du gerne klippes?”, spurgte frisøren.
11. Han ____________________________________ikke en krone.
12. Vil du gerne ____________________________________ lidt ekstra lommepenge?
13. Solen vil skinne hele søndagen.
14. Min bedstefar er ældst af alle sine søskende.
15. Hans og Grethe gik længere ind i skoven.
16. Der er en ____________________________________ på din skjorte.
17. Det er mit helt ____________________________________legehus.
18. Jeg sidder ____________________________________ døren.
19. Maleriet forestiller et ____________________________________
20. Min mor kiggede ____________________________________på mig.
21. Han havde sejlet langs kysterne i hele Danmark.

