
 

 

Ugedansk 6  Navn:____________________ 

Skriv teksten med din pæneste sammenbundne skrift i skrivehuset: 

At brænde nogen af 

 
Snak derhjemme om talemåden og forklar, hvad den betyder:_____________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________    
 

Huskeregler: 
 

 

AF betyder væk fra noget, om en årsag, eller en  

anledning.  

f.eks. Ida var ved at dø af grin. 

 

AD betyder langs via, til, hen over noget eller målet  

for en bevægelse eller et udsagn.  

f.eks.: Otto lænede sig op ad muren.   

 

1. Du skal gå ______ stien. 

2. Hvornår skal jeg dreje _____ vejen? 

3. Kosten stod op _____ muren.  

4.  Det var ikke noget at grine _____. 

5. Kalle stirrede ud _____ vinduet.  

6. Alle bladene blæste _____ træet.  

7. Vi skal gå _____ stien til skole.  

8. Hun trak på skuldrene _____ ham.  

9. De smilede _____ joken.  

10. I må komme én _____ gangen.  

 
 

Tegn et billede af talemåden 
at brænde nogen af: 

 

Skriv et eksempel: 

Skriv et eksempel, hvor du bruger ordsproget at brænde nogen af. Måske har du selv prøvet det eller været 

udsat for at blive brændt af. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Ugedansk 6 FACIT  
At brænde nogen af: Hvis man ikke dukker op til en aftale.  

 

Huskeregler: 
AF betyder væk fra noget, om en årsag, eller en  

anledning.  

f.eks. Ida var ved at dø af grin. 

 

AD betyder langs via, til, hen over noget eller målet  

for en bevægelse eller et udsagn.  

f.eks.: Otto lænede sig op ad muren.   

 

1. Du skal gå ad stien. 

2. Hvornår skal jeg dreje af vejen? 

3. Kosten stod op ad muren.  

4.  Det var ikke noget at grine af. 

5. Kalle stirrede ud ad vinduet.  

6. Alle bladene blæste af træet.  

7. Vi skal gå ad stien til skole.  

8. Hun trak på skuldrene ad ham.  

9. De smilede af/ad (begge kan bruges) joken.  

10. I må komme én ad gangen.  
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