
 

 

Ugedansk 5  Navn:____________________ 

Skriv teksten med din pæneste sammenbundne skrift i skrivehuset: 

At lægge hovedet i blød 

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

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________    
 

Huskeregler: 
 

 

Ligge er noget, der ligger stille.          

Lægge er en bevægelse  

Tip: Du kan evt. erstatte ligge med sidde og 

lægge med sætte for bedre at høre forskellen. 
Indsæt ligge og lægge i dette stykke: 

 

1. Du skal huske at ___________ stille.  

2. Jeg ___________ dine ting her.  

3.  Bogen ___________ på katederet.  

4. Slikket ___________i skålen.  

5. Jeg ___________madpakken i køleskabet.  

6. Pigen ___________gaver under juletræet.  

7. Jeg ___________ mig på sengen.  

8. Hønen ___________ et æg.  

 
 

Tegn et billede af talemåden 
at lægge hovedet i blød: 

Ligge og lægge i datid: 

Ligge er i datid lå. Lægge i datid er lagde.  

Indsæt lå og lagde i dette stykke: 

1. Jeg ___________ bogen på dit bord. 

2. Den ___________ der hele ugen.  

3. Hvor var det nu, at skolen ___________?  

4. Jeg kan ikke huske, hvor jeg ___________ min telefon. 
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Ugedansk 5 FACIT  

At lægge hovedet i blød: Man skal tænke sig grundigt om. 

 

Huskeregler: 
 

 

Ligge er noget, der ligger stille.          

Lægge er en bevægelse  

Tip: Du kan evt. erstatte ligge med sidde og 

lægge med sætte for bedre at høre forskellen. 
Indsæt ligge og lægge i dette stykke: 

 

1. Du skal huske at ligge stille.  

2. Jeg lægger dine ting her.  

3.  Bogen ligger på katederet.  

4. Slikket ligger i skålen.  

5. Jeg lægger madpakken i køleskabet.  

6. Pigen lægger gaver under juletræet.  

7. Jeg lægger mig på sengen.  

8. Hønen lægger et æg.  

 
 

 

Ligge og lægge i datid: 

Ligge er i datid lå. Lægge i datid er lagde.  

Indsæt lå og lagde i dette stykke: 

1. Jeg lagde bogen på dit bord. 

2. Hvor var det nu, at skolen lå?  

3. Drengene lagde planer for ferien sammen.  

4. Jeg kan ikke huske, hvor jeg lagde min telefon. 
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