GRUPPEDIKTAT 3 PERSONER
1. Pia hviskede svarene til mig til mig.
2. Skal du ikke med over til slikbutikken?
3. Vi har set fuglene på fjorden.
4. Der skal ____________________ meget ost på min pizza.
5. Det er selvfølgelig ____________________ at gå gennem skoven.
6. Kan du ikke løbe lidt ____________________?
7. Min farfar kom langsomt ____________________ hen mod mig.
8. Tre ud af fire kan bedst li’ ____________________.
9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne ____________________ dig om noget.
10. Jeg er nødt til at få dækket tabene fra sidste måneds regnskab.
11. Søren er en dygtig jæger.
12. På hospitalet fik jeg den bedste behandling.
13. Mormor laver de bedste ____________________
14. Jeg forstår ikke den engelske ____________________.
15. Der er mange ____________________ til at holde op med at ryge.
16. Fårene ____________________ omkring fodertruget.
17. Han ____________________ lige ind i mig med sin lastbil.
18. Hun købte ____________________ blomster til køkkenet.
19. Der er ikke det mindste galt.
20. Skattekortet viste, hvor kisten lå begravet.
21. ____________________ er gamle og høje.
22. ____________________ varmede hendes kinder.
23. Alle ____________________ fra puslespillet var lagt rigtigt.
24. Faktisk vil jeg ____________________ ha’ et glas vand.

GRUPPEDIKTAT 3 PERSONER
1. Pia ____________________ svarene til mig til mig.
2. Skal du ikke med over til ____________________?
3. Vi har set ____________________ på fjorden.
4. Der skal ekstra meget ost på min pizza.
5. Det er selvfølgelig hyggeligere at gå gennem skoven.
6. Kan du ikke løbe lidt hurtigere?
7. Min farfar kom langsomt ____________________ hen mod mig.
8. Tre ud af fire kan bedst li’ ____________________.
9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne ____________________ dig om noget.
10. Jeg er nødt til at få dækket ____________________ fra sidste måneds regnskab.
11. Søren er en dygtig ____________________.
12. På hospitalet fik jeg den bedste ____________________.
13. Mormor laver de bedste frikadeller.
14. Jeg forstår ikke den engelske oversættelse.
15. Der er mange grunde til at holde op med at ryge.
16. Fårene ____________________ omkring fodertruget.
17. Han ____________________ lige ind i mig med sin lastbil.
18. Hun købte ____________________ blomster til køkkenet.
19. Der er ikke det ____________________ galt.
20. ____________________ viste, hvor kisten lå begravet.
21. Egetræerne er gamle og høje.
22. Solskinnet varmede hendes kinder.
23. Alle ____________________ fra puslespillet var lagt rigtigt.
24. Faktisk vil jeg ____________________ ha’ et glas vand.

1. Pia ____________________ svarene til mig til mig.

GRUPPEDIKTAT 3 PERSONER

2. Skal du ikke med over til ____________________?
3. Vi har set ____________________på fjorden.
4. Der skal ____________________ meget ost på min pizza.
5. Det er selvfølgelig ____________________ at gå gennem skoven.
6. Kan du ikke løbe lidt ____________________?
7. Min farfar kom langsomt gående hen mod mig.
8. Tre ud af fire kan bedst li’ frikvartererne.
9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne spørge dig om noget.
10. Jeg er nødt til at få dækket ____________________ fra sidste måneds regnskab.
11. Søren er en dygtig ____________________.
12. På hospitalet fik jeg den bedste ____________________.
13. Mormor laver de bedste ____________________.
14. Jeg forstår ikke den engelske ____________________.
15. Der er mange ____________________ til at holde op med at ryge.
16. Fårene flokkedes omkring fodertruget.
17. Han bakkede lige ind i mig med sin lastbil.
18. Hun købte friske blomster til køkkenet.
19. Der er ikke det ____________________ galt.
20. ____________________ viste, hvor kisten lå begravet.
21. ____________________ er gamle og høje.
22. ____________________varmede hendes kinder.
23. Alle brikkerne fra puslespillet var lagt rigtigt.
24. Faktisk vil jeg hellere ha’ et glas vand.

1. Pia hviskede svarene til mig til mig.

GRUPPEDIKTAT 4 PERSONER

2. Skal du ikke med over til slikbutikken?
3. Vi har set fuglene på fjorden.
4. Der skal ____________________ meget ost på min pizza.
5. Det er selvfølgelig ____________________ at gå gennem skoven.
6. Kan du ikke løbe lidt ____________________?
7. Min farfar kom langsomt ____________________ hen mod mig.
8. Tre ud af fire kan bedst li’ ____________________.
9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne ____________________ dig om noget.
10. Jeg er nødt til at få dækket ____________________ fra sidste måneds regnskab.
11. Søren er en dygtig____________________.
12. På hospitalet fik jeg den bedste ____________________.
13. Mormor laver de bedste frikadeller.
14. Jeg forstår ikke den engelske oversættelse.
15. Der er mange grunde til at holde op med at ryge.
16. Fårene ____________________ omkring fodertruget.
17. Han ____________________ lige ind i mig med sin lastbil.
18. Hun købte ____________________ blomster til køkkenet.
19. Der er ikke det ____________________ galt.
20. ____________________ viste, hvor kisten lå begravet.
21. ____________________ er gamle og høje.
22. ____________________ varmede hendes kinder.
23. Alle ____________________ fra puslespillet var lagt rigtigt.
24. Faktisk vil jeg ____________________ ha’ et glas vand.

1. Pia ____________________ svarene til mig til mig.

GRUPPEDIKTAT 4 PERSONER

2. Skal du ikke med over til ____________________?
3. Vi har set ____________________ på fjorden.
4. Der skal ekstra meget ost på min pizza.
5. Det er selvfølgelig hyggeligere at gå gennem skoven.
6. Kan du ikke løbe lidt hurtigere?
7. Min farfar kom langsomt ____________________ hen mod mig.
8. Tre ud af fire kan bedst li’ ____________________.
9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne ____________________ dig om noget.
10. Jeg er nødt til at få dækket ____________________ fra sidste måneds regnskab.
11. Søren er en dygtig ____________________.
12. På hospitalet fik jeg den bedste ____________________.
13. Mormor laver de bedste ____________________.
14. Jeg forstår ikke den engelske ____________________.
15. Der er mange ____________________ til at holde op med at ryge.
16. Fårene flokkedes omkring fodertruget.
17. Han bakkede lige ind i mig med sin lastbil.
18. Hun købte friske blomster til køkkenet.
19. Der er ikke det ____________________ galt.
20. ____________________ viste, hvor kisten lå begravet.
21. ____________________er gamle og høje.
22. ____________________ varmede hendes kinder.
23. Alle ____________________ fra puslespillet var lagt rigtigt.
24. Faktisk vil jeg ____________________ ha’ et glas vand.

1. Pia ____________________ svarene til mig til mig.

GRUPPEDIKTAT 4 PERSONER

2. Skal du ikke med over til ____________________?
3. Vi har set ____________________ på fjorden.
4. Der skal ____________________ meget ost på min pizza.
5. Det er selvfølgelig ____________________ at gå gennem skoven.
6. Kan du ikke løbe lidt ____________________?
7. Min farfar kom langsomt gående hen mod mig.
8. Tre ud af fire kan bedst li’ frikvartererne.
9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne spørge dig om noget.
10. Jeg er nødt til at få dækket ____________________ fra sidste måneds regnskab.
11. Søren er en dygtig ____________________.
12. På hospitalet fik jeg den bedste ____________________.
13. Mormor laver de bedste ____________________.
14. Jeg forstår ikke den engelske ____________________
15. Der er mange ____________________ til at holde op med at ryge.
16. Fårene ____________________ omkring fodertruget.
17. Han ____________________ lige ind i mig med sin lastbil.
18. Hun købte ____________________blomster til køkkenet.
19. Der er ikke det mindste galt.
20. Skattekortet viste, hvor kisten lå begravet.
21. Egetræerne er gamle og høje.
22. ____________________ varmede hendes kinder.
23. Alle ____________________ fra puslespillet var lagt rigtigt.
24. Faktisk vil jeg ____________________ha’ et glas vand.

1. Pia ____________________ svarene til mig til mig.

GRUPPEDIKTAT 4 PERSONER

2. Skal du ikke med over til ____________________?
3. Vi har set ____________________ på fjorden.
4. Der skal ____________________ meget ost på min pizza.
5. Det er selvfølgelig ____________________ at gå gennem skoven.
6. Kan du ikke løbe lidt ____________________?
7. Min farfar kom langsomt ____________________ hen mod mig.
8. Tre ud af fire kan bedst li’ ____________________.
9. Inden vi går i gang, vil jeg gerne ____________________ dig om noget.
10. Jeg er nødt til at få dækket tabene fra sidste måneds regnskab.
11. Søren er en dygtig jæger.
12. På hospitalet fik jeg den bedste behandling.
13. Mormor laver de bedste ____________________.
14. Jeg forstår ikke den engelske ____________________.
15. Der er mange ____________________ til at holde op med at ryge.
16. Fårene ____________________ omkring fodertruget.
17. Han ____________________ lige ind i mig med sin lastbil.
18. Hun købte ____________________ blomster til køkkenet.
19. Der er ikke det ____________________ galt.
20. ____________________ viste, hvor kisten lå begravet.
21. ____________________ er gamle og høje.
22. Solskinnet varmede hendes kinder.
23. Alle brikkerne fra puslespillet var lagt rigtigt.
24. Faktisk vil jeg hellere ha’ et glas vand.

