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Evalueringssider – hvad kan jeg nu?

1. Jeg kan skrive de ni vokaler:

                        

2. Jeg kan stave lydrette ord med to bogstaver:

  

  

3. Jeg kan stave lydrette ord med tre bogstaver:
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4. Jeg kan stave lydrette ord på fire og fem bogstaver

  

  

5. Jeg kan høre og skrive ord, der ender på det tænksomme e

  

  

6. Jeg kan høre og skrive ord, der ender på misundelseslyden -er

  

  Hun

Han

De

Han
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7. Jeg kan læse ord. Tegn streg fra ord til billede. 

8. Kan du dele disse ord efter Agent Kodeknæks deleregler?

Prik vokal Del ordet Dæk og skriv ordet 

1. mur 

2. købe 

3. papir

4. kasse

5. lange 

6. falde

7. tænder

8. gården

  

øl
         tå 
føl
         nat 
hund
         kano
rose
        Kanon
pung
        penge
vander 
       hænder 
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Lærerens evalueringsside. Udfyldes efter 
kursets afslutning og elevevaluering

Navn:  klasse: 
Kategorier Eksempel På vej Kan 

næsten 
Sikker 

1.  Du er er aktiv 
anvender af 
alfabetet.

Du skriver dit navn
Du vil gerne skrive ord o 
g/eller legeskriver.

2.  Du kan stave lydrette 
ord.

Ord med to lyde 
fx: ti, sø, is

Ord med tre lyde 
fx: kat, hus, mus

Ord med fire lyde
fx: måne, stol, dame

3.  Du kan læse lydrette 
ord.

Ord med to lyde

Ord med tre lyde

Ord med fire lyde

4.  Du kan genkende og 
læse hyppige ord. 

Fx: de, siger, sagde, 
kommer, den, det, der

5.  Du kan stavelsesdele 
mange ord efter 
Agent Kodeknæks 
regler.

hat 
lø-be
kas-se
pa-pir
hund-en
fæld-en
mang-e

6.  Du kan Læse enkle 
lydrette sætninger 
med forståelse.

Du må få en is og to øl
Kan du se en pil og en lus? 

7.  Du kan skrive en lille 
tekst om et emne. 

Jeg er sur på Emma. Hun siger, 
at jeg ikke må være med.


