SUBSTANTIV-HEFTET

NAVN:
KOHORT:

SUBSTANTIV
Alt som har navn, kalles substantiv:
En strand, et hav, fred og Siv.
Slik bøyes sjefen blant ordene:
fjord-fjorden-fjorder-fjordene.

For å gjøre det enkelt:
et substantiv er alt du kan sette en, ei
eller et foran.
Ei dame, en lærer, en bok, en gutt, et hus, en blokk, en hund, et
rådyr, en elev. Sånn kan vi holde på.

Vi deler ordene inn i grupper etter felles kjennemerker.
Substantiv er navn på noe eller noen.
Fellesnavn med liten forbokstav
Fellesnavn er ord du kan sette artiklene en, ei eller et foran.
Fellesnavn er navn på flere av samme slag.
Eksempler:
et fjell
en gutt
ei jente
en interesse

1) Skriv inn minst 12 forskjellige substantiv.

2) Sett ring rundt substantivene i boksen under (tips! Du kan sette en,
ei eller et foran et substantiv.)

drikke kirke kjæreste vegg hylle venn vakt låne bade be
hylle hytte time museum jente kasse lampe niste kort
lag liv hode tur hode sitte hoppe ungdom vitamin vulkan
slite seng sol gave plystre hage lese hale kjole rose
smerte klype pleie hytte spise jente kasse rydde krise
leke kirke krise måtte le lampe niste snu kort lag liv
være museum papir

3) Skriv substantivene du fant (i oppgave 1 og 2.) med en, ei eller et
foran:
En kirke

Substantiv
Noen substantiv er ikke fellesnavn, og da setter vi ikke en, ei og et foran.
I stedet bruker vi stor forbokstav. Da kaller vi dem EGENNAVN.

Egennavn med stor forbokstav
Egennavn er virkelige navn som vi skriver med stor forbokstav.
Eksempler:
Torill
Volda
Balder

4) Skriv inn egennavn på folk du kjenner:

5) Sett inn et subjekt som passer med egennavnet. Skriv 6 setninger.
Eksempel: Roya er en lærer.

Med liten forbokstav
Noen substantiver forteller hvilket land en person kommer fra. Disse
substantivene skal ha liten forbokstav når de står inne i ytringer.
Eksempler: svenske, nordmann, spanjol
Liten forbokstav skal du også bruke i navn på dager, måneder og høytider.
Eksempler: mandag, påske, jul, januar, juli

6) Velg ord fra boksen og sett inn i silhuettene:
mandag tirsdag påske mars svenske april nordmann mai spanjol oktober jul
iraner januar italiener juli august

mandag påske iraner mars

italiener svenske april mai

spanjol oktober jul januar

juli tirsdag august

nordmann

Kjønn på substantivet
Her ser du at vi bruker forskjellig artikkel etter hvilket kjønn substantivet har.
Når vi sier artikkel mener vi en, ei og et.
Og vi har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn.
(Noen substantiver kan være både hunnkjønn og hankjønn. )

Hankjønn

Ord med en foran

en mann, en katt

Hunkjønn

Ord med ei/en foran

ei/en venninne, ei/en klokke

Intetkjønn

Ord med et foran

et spill, et system

7) Skriv substantiv inn riktig artikkel-boks. Fyll tabellen.
HANKJØNN (EN)

HUNNKJØNN (EI)

INTETKJØNN (ET)

Artikkel og bøying
Artikkelen (en. ei og et) bestemmer hvordan vi bøyer substantivet.
Entall

Flertall

Ubestemt form

Bestemt form

Ubestemt form

Bestemt form

Ei jente

jenta

jenter

jentene

En gutt

gutten

gutter

guttene

Et hus

huset

(flere) hus

husene

8) Bøy disse substantivene

Entall

Flertall

Ubestemt
form

Bestemt form

En dame
Ei dame
En

gutten

En

mannen

Et menneske
Et ansikt

Ubestemt form

Bestemt form

Konkrete og abstrakte substantiv

Konkrete substantiv er ting som har en
fysisk form. (Det er en ting)
Eksempel: en lampe, en stol, ei jente,
en gutt, et hus, en stjerne, ei sol.

Abstrakte substantiv har ikke fysisk form. (Det er ikke en ting)
Eksempel: en tanke, en sorg, en idé, en drøm

9) Sorter ordene inn i riktig boks.

10)

Hvilken av boksene i oppgave 9 er abstrakte?

11)

Hvilken av boksene i oppgave 9 er konkrete?

12)

Ordjakt.

