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Program for dagen

09.00 - 09.15
09.15 - 10.30
10.45-11.30
11.40-12.00

09.10.2015

Diktat fra «Adem vil ikke i barnehagen».
Gruppe A - Datalab
Gruppe B –Grammatikk
Gruppe B –Datalab
Gruppe A –Grammatikk
Gjennomgang av oppgaver til neste samling.
Avslutning med sang

Infinitivsfeil
En utbredt grammatisk feil i norsk er å bytte ut de identiske ordlydene «og» og
«å».
Jeg å Petter dro på fisketur.
Jeg og Petter dro på fisketur.
Har du vært å sett på bilen til Trine?
Har du vært og sett på bilen til Trine
De fleste infinitivsfeil hvor infinitivsmerket 'å' brukes ukorrekt i stedet for
bindeordet 'og' kan oppdages ved at verbet som følger ikke er i infinitiv.
Hvis man er i tvil, kan man ta hjelp av «fortidsprøven» for å velge det riktige
alternativet.
– Jeg skal gå og kjøpe klær. (Jeg gikk og kjøpte klær.)
– De ble stående og snakke. (De sto og snakket.)
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Mer om infinitiv

Hvorfor bruker vi noen ganger infinitivsmerket og noen ganger ikke?
Jeg liker å spise.
Hvorfor gråte når man kan le?
Det var et forsøk på å lure de andre.
Å tale er sølv, men å tie er gull.
Jeg så dem løpe av sted.
Jeg skulle også kjøpe et hus.
Hun lærte å snakke og skrive.
Hun må lære å snakke.
Hun må lære å snakke, skrive og lese.
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Slutter alle infinitiv på norsk på e?
– De fleste slutter på vokal, som oftest –e
- Men også andre vokaler som: Å gå, å bo, å sy.
S-verbene
Å trives
Å møtes
Å treffes
Å hjelpes
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Mer om presens
Vi bruker presens om noe som varer over tid:
Eksempel: Hun ligger og sover.
Framtidsformer der du ikke kan bruke skal/vil:
Tidsleddsetninger
Når du kommer, skal vi spise.
Når vi er ferdig, kan vi ta en kopp te.

I bisetninger er det også vanligst med presens:
Hvis du arbeider hardt, vil du klarer norskprøve 3.
Men
Hvis du skal lære norsk ordentlig, må du gå på kurs.
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Hvor mange synonymer kan du finne til verbet
«å gå»?
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Oppgaver på s.17, 22

Gjør spørsmålene på side 17 om til futurum.

08.10.2015

Lofottorsken
En ekte Lofottorsk jeg er,
for jeg er født i Henningsvær.

Nå er jeg selv blitt torskefar,
og hundre tusen barn jeg har.

(refreng).
Fadderullan dei,
fadderullan dei,
fadderullandullan dei.
fadderullandullan dei.

(Ref.)
Da jeg var lite torskebarn,
jeg passet meg for krok og garn.

Den gang var jeg et torske-egg,
nå er jeg voksen torsk med skjegg.
(Ref.)

Jeg gjemte meg for sild og sei
for alle ville spise meg.
(Ref.)
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(Refreng.)

Men nå er jeg blitt stor og slem,
nå er det jeg som spiser dem,
(Refreng)
Men når jeg ser en fiskemann,
da rømmer jeg så fort jeg kan.

(ref.)
Men det fins garn av alle slag,
jeg blir nok tatt en vakker dag.
Hvis én til slutt skal spise meg,
så håper jeg at det blir deg!
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