
Georg Müller Skrivträning – hitta alla fel!

Skrivträning: Hitta alla fel resp. förbättra meningarna!
1. Jag ska går till sängs.

             gå
2. Ikväll tog jag oss hund på promenad.

                      vår
3. Jag såg de för första gången.

            dem
4. Jag hade skolkat ingen lektion.

            ...inte skolkat någon lektion.
5. Det var fortfarande några snö kvar på flera ställen.

                                lite
6. Jag har inte gjort något speciellt idag också.

                                                             heller
7. Där dansade vi och pratade till klockan var mycket. Då gick jag och min bästa vän hem.

                                            tills                               Sedan
8. Ibland hon förstår ingenting.

Ibland förstår hon ingenting.
9. Det finns alltid så många att säga varandra.

                             mycket
10. Många konstnärer demonstrerade där sina filmer.

                             ...visade sina filmer där.
11. Idag förberedade vi oss till påsk.

        förberedde
12. Vi åt i McDonalds.

        på
13. Sedan gick vi till bio.

                       på
14. Jag kände sig förkyld.

                 mig
15. Vi kom hemma klockan elva.

               hem
16. Klockan 21.30 kom min pojke hos mig.

                                                  till
17. Jag längtar efter alla mina vänner, så nu kan jag hälsar på dem.

                                                       och nu kan jag hälsa på dem.
18. När jag fick svaret kunde jag fatta ingenting.

                                            ...inte fatta någonting.
19. När vi kom hem, trött och hungrig, åt vi lunch.

                       ..., trötta och hungriga, ...
20. Sent på kvällen har jag läst en bok.

                      ...läste jag en bok.
21. Hon behöver köpa en present till min far och jag vet att det är alltid svårt att välja för henne.

                                                                                ...att det alltid är svårt att välja för henne.
                                                                               ...att det alltid är svårt för henne att välja.

22. Det var en konsert av modern svensk musik.
                             med

23. Det var så mycket vi ville berätta till varandra.
                                                      för

24. Jag sovade nästan alla dagen.
        sov                hela
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Alle oben gelisteten Fehler sind authentisch und stammen aus einer SI-Handreichung.
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