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Kære elev!
Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget 
– rigtig meget.

Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde og få dem til at ”smelte” 
sammen til ord.

I DU KA’ læse og forstå 3 skal du både øve dig i at læse ord alene og i at læse ord i 
små tekster.

I DU KA’ læse og forstå 3 skal du også øve dig i at ”læse” billeder og diagrammer.

Med venlig hilsen og god fornøjelse.

Jens Porsborg Larsen

Navn ____________________________________________________________



                                          Læs og forstå 3  · 3

Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved rose. Læs ordet ved siden af og se, hvor du skal skrive 2.

1 5 11

10 7 2

3 6 9

12

feta

aske

k iwi

8

sofa Iego

Iama hane

buIe abe

pote r ive4rose
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Vi får mælk fra en     hår

Der kan bo lus i dit      tv

Solen var ved at gå     ko

Man kan se film i et     hæk

Om haven er der en     ned

En hund kan lide et     tur

Min nabo har en ny      ben

Han kan løbe sig en     tæer

Du har to ben og ti     jul

Man får tit gaver til     økse

En ko kan lide hø og     ben

Man kan ro ud til en      halm

Du har knæ på dine     bus

Myg og bier er små     ø

Vi skal køre med en     dyr

Et lyn kan slå ned i et     is

Ole var sur og ked af     bil

Hans kan lide bøf og     hus

Til jul fik Ib en fin rød     avis 

En kat kan ikke læse     det
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

Du kan tælle til tyve. X
En hund går med ur. X
Man kan bo i en sko. X
En gås kan være fed. X
Man kan rede sit hår. X
Du kan gå på en sky. X
To gæs har fire ben. X
En ræv har en hale. X
Der er tit æg i en ble. X

ja nej

Vi kan ride på en ulv. X
Man kan gå på en sti. X
Du kan lide at læse.

En søko har en rede. X
Du har kun ét knæ. X
Man kan bo på solen. X
Du har en rød hue på.

En myg kan stå på ski. X
Man kan se ved et lys. X

X

X



6 · Læs og forstå 3  

10

Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

løve og hale 4
kilo og tuba 7
hale og cola 1
tube og hale 10
avis og tuba 3

cola og kilo 9
tube og tuba 5
avis og cola 8
kilo og tube 2
avis og løve 6

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

by    læs

hø     syg 

ro    bus

sø    lån

ud    båd

is      dyr 

ur      tap

rå      sin

sø      rem

ro      mil

for    ly

sol    år 

hus    ur

fad    æg

bur    øl

abe     vin

rød    bur

sol    bad

hus    bus

glo    dyr

kød    sål

bil    ben 

sko    mor

hår    dæk

hus    nål

by    læg

ko    pæl

på    mur

tø    øje

bo    sne
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Tom og Lis
Læs historien og kig på billederne . Sæt x ved “ja” eller “nej”

Tom kan li’ dyr,                                                                                                                                          
og Lis kan li’ dyr.

Tom og Lis vil ud                                                                                                                                               
at gå en tur.                                                                                                                                  
De vil se på dyr.

De går hen til                                                                                                                                              
en lille sø.

Her kan Tom se,                                                                                                                               
at der en frø  
ude i søen.

En frø kan leve                                                                                                                                             
på land og i vand.

En frø æder myg                                                                                                                                             
og små orme.

Nu er Tom                                                                                                                                              
tæt på frø-en.

Hop, hop.                                                                                                                                             
Nu er den frø væk.

Så får Tom 
øje på en ræv. 
Den er bag et træ                                                                                                                                        
tæt ved søen.

Tom når lige                                                                                                                                             
at se ræv-en,                                                                                                                                          
før den er væk.

Lis ser en mus.                                                                                                                                             
Det er en lille mus,                                                                                                                                        
og den er grå.                                                                                                                                             
 



                                          Læs og forstå 3  · 9

Tom og Lis
Læs historien og kig på billederne . Sæt x ved “ja” eller “nej”

Tom og Lis går hen til en sø.

De vil lave en hule i et træ.

De kan se en ræv ude i søen.

Lis ser en lille mus, der er blå.

En frø kan li’ myg og orme.

Tom ser en ræv oppe i et træ.

Nej, han ser en frø ude i søen.

En myg og en ræv har 20 ben.

Lis får øje på en hun-myg.

Hun synes, det er en sød myg.

Lis synes også,                                                                                                                                            
det er en sød mus.      

Mus-en ser Lis,                                                                                                                           
og så er den væk.

Nu ser Lis en myg.                                                                                                                                
En myg har 6 ben,                                                                                                                                           
og den kan li’ Lis.

Er det en hun-myg?                                                                                                                                     
Er det en han-myg?

Av, av.                                                                                                                                               
Det var en hun-myg,                                                                                                                                  
og det var ikke                                                                                                                                             
en sød myg.                                                                                                                                 
Den myg var dum.

ja nej

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved kane. 

9 1 5

4 8 12

10 6 2

3

uIve

ig Io

nabo

eIev 11

dato ged

mur kane

vase rat

kam Iava7
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

En tyr har tit to horn. X
Du har søm i din næse. X
En løve kan ro en båd.  X
Man kan køre i en bil. X
En mus kan lide en kat. X
Der kan gå ild i et hus. X
Man kan bade i en sø. X
En myg kan stå på mål. X
Du kan spise et æble. X

ja nej

En løve kan køre bil. X
Man kan male et hus. X
Du har en fin rød hat.

En ræv bor i en hule. X
En kat kan læse avis. X
Du kan læse i en bog. X
Et får går tit med hat. X
Vi kan sy med en nål. X
Tre køer har tyve ben. X

X
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10

Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

æsel og kone 3 
gave og ymer 7
kano og æsel 10
ymer og hule 1
kone og kano 5

hule og gave 9
pose og ymer 4
hule og æsel 6
gave og kano 2
kone og pose 8

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Rim og gæt gåder
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Du møder mig i Zoo. 
Når jeg rimer på øve,  
så må jeg være en ....

1

Det kan gå ud.
Det rimer på sål.

Det må være et ...

6 

Du kan stå på dem.
De rimer på en sti.

Det må være et par...

7 

Den bor på en gård.
Den rimer på lås.

Det er nok en fed...

5 

Du kan have dem på.
Når de rimer på ko,   

må det være et par ...

3 

Det bor på en gård,
og det rimer på lår.

Det må jo være et ...

Den er god til dit hår.
Den rimer på et lam.
Det må jo være en ...

4 

Du kan se den i Zoo.  
Den rimer på gabe.  
Det må jo være en... 

8 

1

2

3

4

5

6

7

8

2 
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Emils kat var ude i     ud

Jeg fik lov til at gå     uld

Du kan stå på dine     nat

Et får har en pels af    sø

Vi gik tur om en lille    ben

En rose kan være     tal 

Ole fik en ren ble     rød

Tre og to og ni er    sky

Vi kan se op på en     lam

Ib så et får med to     på

Man kan gå tur med en     dør

Kim løb ud af den blå     hund

Til jul får jeg nok en fin     dyr

En ræv og en sæl er to     gave

I dag har Lis en ny hue     på

Han er ved at rive i sin     ind

Mie gik ud, før vi kom     mad

En bil har et rat og fire     have

Ole er tit ude at gå en     dæk

Tea og Ib er ved at lave     tur
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved økse. 

10 3 1

8 6 5

4 9 7

2

nåIe

åre

s i Io

ost 12

urne Iudo

bier øre

pave tyve

økse Iam11
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Bo og Lea på ski
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”

Bo og Lea ser ud.                                                                                                                                              
    
De kan se,
at der er sne,                      
                                                                                                           
Bo og Lea 
vil ud nu.        
                                                                                                                                 
De vil ud                                                                                                                              
at stå på ski.

Nu er de ude                                                                                                                                             
i den nye                                                                                                                                              
og fine sne.

De har ski på.                                                                                                                                          
og de har hue                                                                                                                                              
og vanter på.                 

Det går op, 
og det går ned.

Det går ud, 
og det går ind.

Nu kan Lea se,                                                                                                                                              
at Bos tud er rød.

”Bo! Jeg kan se,                                                                                                                                            
at du har lys i din tud ”.

”Ja, min tud                                                                                                                           
er rød nu,                                                                                                                                              
og den kan lyse”.                                                                                                                                           
   
”Det er jo fint.                                                                                                                                            
 Så kan vi se,                                                                                                                                        
når der ikke er lys”.  
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Bo og Lea på ski
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”

Bo og Lea ser, at der er sne.

De vil ud at se på en fin bil.

Nej, de vil ud at stå på ski.

Lea har en høj sort hat på.

Bos hue er rød med blå top.

De kan se, at sneen er gul.

Du kan se, at Leas tud er rød.

Det er Bo, der har en rød tud.

De går ind og får te og kage.

De to børn får te i en vase.

”Men nu vil jeg ind                                                                                                                                    
- ind og ha’  te!”.

Bo og Lea går                                                                                                                          
ind til mor.

De får ikke                                                                                                                           
kun en kop te.                                                                                                                                              
De får også kage.                                                                                                                                            
   
Du kan se,                                                                                                                                      
at Bos tud
ikke er rød nu.                                                                                                                                              
        
Så kan Bo ikke                                                                                                                         
lyse for dem,                                                                                                                                        
når der ikke er lys.

ja nej

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

sol    dør

nat     bær 

for    tal

høj    bus

syv    tid

fod      hue 

top      tøj

træ      kat

hus      tog

lyn      sko

fem    hat

sol    hus 

lyn    tal

råd    mad

nat    lås

ord     dyr

ned    ben

tøj    bog

lår    tur

blå    bær

ko    gade

sø    mælk 

gå    kube

by    løve

bi    port

bil    læge

dyr    mælk

fod    rude

sød    vind

mod    bold
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Hvad ser du?
Sæt en ring om, det der er vist i boldene.

måbe bebo tube juli

polo pibe  fint data

dåse ludo køle gæst

nevø rime pænt kano

reol pine kæbe bast

mene feta telt guru

nabo ægte lava måne

mule sæde puma næve✔
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Detektivopgave
Find og skriv den sætning, der er gemt i hvert æble. Begynd med ordet med en ring om.

vi har købt et nyt hus et   har
 købt  hus
  nyt   vi

  kan   på
     OIe
 ski    stå

   jeg  par
      et sko
  nye fik

   kan    Lis
       tåIe  
   ikke  æg

   hus    i 
     det bor
  Ida  gule

    dæk 
  har   fire
   biI   en

   ➔ ____________________________________________________

 ➔ ____________________________________________________  

  ➔ ____________________________________________________

 ➔ ____________________________________________________  

  ➔ ____________________________________________________

 ➔ ____________________________________________________  

Lis kan ikke tåIe æg

OIe kan stå på ski

Ida bor i det guIe hus

jeg fik et par nye sko

en biI har fire dæk
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord?

Skriv a , i ,  o  eller u, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

 r
v i b e

v
e

 t
h u I e

b
a

 s
p o s e

f
a

 g
d a t o

b
e

 b
I u d o

I
e

 k
f i r e

I
o

 k
d a m e

n
o

 s
I e g o

I
e

Skriv a, i, e eller u, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.
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Ole er syv år nu,
og han får gaver.

Af sin far og mor
får han to æsker -
en stor og en lille.

I den store æske
er der lego.

I den lille æske
er der et fint ur.

Der går en time,
så kan Ole 
ikke se sit ur.

”Mit ur er væk!”
råber han.
”Har I set det?”

”Nej, men lige før
var du ude hos mis,”
siger mor.

”Gå ud og se,
om det ikke er der.”

Ole går ud til mis,
og der får han
øje på sit nye ur.  

Det er hos mis
i den lune kurv.              

Ole fylder år 
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved "ja" eller "nej"



                                          Læs og forstå 3  · 23

Ole er syv år og får gaver.

Det er Lis, der får gaver.

I den lille æske er der mel.

Ole får en æske med lego.

Der er lego i den lille gave. 

Han får også en tube lim.

Ole får sit ur i en lille æske.

Ole ser uret ude hos mis.

Mis får vin og en god bøf.

Oles ur er i den lune kurv.

ja nej

Ole fylder år 
Læs historien og se på billederne. Sæt x ved "ja" eller "nej"

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord

Ulve kan hyle, når det er     sko

Hun fik et nyt dæk på sin     løve

Ib gik ud for at købe nye     nat

I Zoo så vi en lama og en     næb

En høne har to ben og et     bil

Der gik en ræv hen ad en     mad

Jeg kan ikke nå op til det     sti

En kok er god til at lave     hat

Til jul fik min mor en ny     bade

Vi gik ned til en sø for at     lys

Man får tit te i en     horn

En ko kan have to     dyne 

Man får æg fra en     kop

Der er tit dun i en     sort

En hest kan være     høne

Man kan rive i en     hæle

Vi kan lave mel af     have

Sko kan have høje     dyr

En sky kan være     korn

En bille er et lille     grå
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved sæbe. 

2 5 12

4 1 9

8 11 6

10

kyse

nåIe

ært

reo I 7

and sæbe

s i Io mave

ørn dyne

foto får3
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

En løve har et sort næb. X
Der er tit myg ved en sø. X
På dit ben har du et knæ. X
Der går tit køer i en have. X
En hane har tit en fin hale. X
Man kan ride på en mus. X
Du går tit tur med en ged. X
Der kan være fisk i en sø. X
En ræv kan gå på to ben. X

ja nej

Der er tit roser i en fin have. X
Du har set en kat, der er 50 år. X
En ulv har tit en hule i en sofa. X
Man kan slå søm i med en ost. X
I en by er der mere end et hus. X
Der kan være mad på et fad. X
Du har set et får gå med hat. X
Man kan gå tur med sin hund. X
Vi kan se solen, når det er nat. X
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Diagram over temperaturer
Aflæs temperaturerne for hele ugen.

mandag ________

tirsdag ________

onsdag ________

torsdag ________

fredag ________

lørdag ________

søndag ________

12°

9°

6°

3°

0°

grader

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

9'

5'

3'

7'

10'

12'

6'

mandag ________

tirsdag ________

onsdag ________

torsdag ________

fredag ________

lørdag ________

søndag ________

12°

9°

6°

3°

0°

grader

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

6'

10'

11'

8'

12'

7'

9'

Vis temperaturerne for hele ugen.
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord

Der kan være en ”orm” i et     mad

Man kan gå ind og ud af en     kat

En kok er jo god til at lave     mig

Jeg kan ikke tåle hår fra en     æble

Du må da ikke løbe væk fra     dør

Vi har guf med, når vi er på     ude

Når de ikke er inde, så er de     mad

Lene må få te af den nye blå     tur

Jeg er mæt, for jeg har fået      kam

Du kan rede dit hår med en     kop

Høns kan være i et     hale

En ræv har en lang     dig

Lone har ondt i sin     bur

Nu skal jeg lyse for     sti

Man kan løbe på en     mave

Vi får mælk fra en     mig

Et æble kan være     ko

Du skal ikke håne     sæl

Vi har en hule i et     gult    

Fisk er mad for en     træ
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Rim og gæt gåder
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Man kan gå på mig,
og jeg rimer på en ko.
Mon ikke jeg er en ...

3 

Jeg bor på en gård.
Når jeg rimer på vest,
må jeg nok være en...

7 

Du kan læse i mig,
og jeg rimer på is.

Mon ikke jeg er en ...

6

Du møder mig i Zoo.
Når jeg rimer på mel,
må jeg nok være en ...

5 

Den er på din fod.
Når den rimer på fæl,
så må det være en ...

8 

Du kan have den på.
Den rimer på kat.

Det må jo være en ...

4 

Du møder mig i Zoo,
og jeg rimer på ørn.
Mon ikke jeg er en ...

1 

Den er god i en have.
Når den rimer på hive,

er der tale om en ...

2 

1

2

3

4

5

6

7

8
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ja nej

Hugo sidder i sin gule sofa og læser. X
Han får en kop kaffe med en kage til. X
Lige nu ser Hugo en god film i sit tv. X
Det lille blå bord står på et sort tæppe. X
Vi kan se, at Hugo har et ur på sin arm. X
Han har også en blå og en gul sko på. X
De to børn er ved a bygge med lego. X
Vi kan se, at de bygger på en høj silo. X
Nej, det er et hus, de er ved at bygge. X
Der er to røde og to gule døre i huset. X

Læs, se og svar
Læs sætningerne og se godt efter på billedet. Sæt x ved “ja” eller “nej”
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord

I en have kan der både gro ærter og      tv

Her er en mus. Vi må se at få fat i en     hår

Jeg kan se, at han har et hul i sin ene     kål

Min far og mor vil have ro, når de ser     kat

Per og Ole kan se, at Eva har lus i sit     sko

Jeg vil gå ud og øve mig med bue og     Ida

Ude på en mark gik en hest med sit     pil

Når der er sne, kan du stå på et par     bil

Lis var så pæn, da hun var til bal hos     føl

Man kan køre på ferie med bus eller    ski
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Katten og musen
Læs historien og kig på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”

Her ser du en mus.
Det er en lille mus,
og det er en grå mus.

Her er der en sæk.
Det er en lille sæk,
og det er en gul sæk.

Den lille grå mus
ser den lille gule sæk 

Der er mel i den sæk.
Og en mus kan li’ mel.

Den lille grå mus  
vil ha’ mad nu.  
Så den går hen til  
den lille gule sæk. 

Her ser du en kat.
Det er en sort kat,
og det er en stor kat.

Den store sorte kat
går tæt hen til
den lille gule sæk.

Den store sorte kat
vil have mad.
Og det skal være nu.

En kat kan ikke li’ mel,
men en kat kan li’ mus.

Den store sorte kat
ser den lille grå mus.
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Katten og musen
Læs historien og kig på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”

Der er fem små mus.

Den lille mus er grå.

Du kan se en rød kat.

Det er jo en sort kat.

Vi kan se en gul sæk.

Der er hø i den sæk.

En mus vil ha’ mel.

En grå mus får mad.

En kat vil have et kål.

En kat får sin mad.

Pas nu på!
Pas på lille mus!
Pas på den kat! 

Den store kat ser
den lille grå mus
ved den gule sæk.

Den store kat  
går også hen til 
den lille gule sæk.

Den lille grå mus
når ikke at få mad.

Men det gør
den store kat.
Den får fat i
den lille grå mus.

ja nej

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
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Find 18 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er 2 i hver linje.

bino myne puma sæfe fåsi påke føle naty

bybo dalo fysa mika dine gydo dabe jote

kyte pæto døbe  myde pota tade ofte nire

kybi kime hylå vaso dæve nabo køfe tåfi

tibe tyvå vabe rosa låvo voke kamo juli

fået  gåle jala lype føge også  gåsy jyve

råfe sylo polo mini hido hype søfo roti

difo hise bæle nito fone olie søko vyre

løge gofi boma sube tema gøne løfe juni
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Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om det.

Anja Hugo Tina Lene myre  lama løve mink

næse gane hår kone Anni Mona Kurt Tove

økse sæk pose æske høne måge hane løve

Adam Aske Sine Hugo tuba bas tyve horn

sort rose rød rosa æble feta pære kiwi

læbe fod sofa mave Rune Ulla Uffe Kurt

Hans Emil Sune Alma kyse hue hat hose
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Ole og Ida i sne
Læs historien og kig på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

I nat kom der sne.

Ole og Ida så det,                                                                                                                         
da de stod op                                                                                                                       

Ude i haven  
lå der et helt lag                                                                                                                            
af fin og ny sne.

Både Ole og Ida 
kan lide sne.                                                                                                                                    

Nu vil Ole ud  
og stå på ski                                                                                                                            
i den nye sne.                                                                                                            

Her kan du se  
Ole med sine ski.  

Ida vil også ud.  
Hun har ikke 
et par ski.                                                                                                                       

Ida kan ikke lide 
at stå på ski.                                                                                                                        

Hun vil lave  
en sne-mand  
af den nye sne.

Her kan du se  
Idas sne-mand.                                                                                                                         

Den har fået  
en høj hat på.                                                                                                                                

Den høje hat  
er sort og rød. 

Idas sne-mand  
har også en kost.

Og dens næse  
er en gule-rod.   

Både Ole og Ida  
kan godt lide 
at være ude.

De går ikke ind 
før det er mørkt.
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Ole og Ida i sne
Læs historien og kig på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Der kom ny sne i nat.

Ida vil ud at stå på ski.

Ole vil ud at stå på ski.

Ida vil ud med sin kælk.

Hun laver en snemand.

Den har en fin gul hat.

Dens næse er en kano.

Den får også en kost.

Ole og Ida har en kat.

Den kat vil ud i sneen.

Den har fået  
en høj hat på.                                                                                                                                

Den høje hat  
er sort og rød. 

Idas sne-mand  
har også en kost.

Og dens næse  
er en gule-rod.   

Både Ole og Ida  
kan godt lide 
at være ude.

De går ikke ind 
før det er mørkt.

ja nej
Her kan du se                                                                                                                    
Oles og Idas kat.

Den er inde nu,                                                                                                                           
men den ser ud                                                                                                                       
på de to børn.

Oles og Idas kat                                                                                                                         
er en sød kat.                                                                                                                               

Og den kan lide 
både Ole og Ida.                                                                                                                    

Men den kat  
kan ikke lide sne.

Den vil ikke  
ud til de to børn,                                                                                                                            
når der er sne.

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

næse og ruin 9 
male og tåre 5
tæer og taxa 4
ruin og løbe 6
male og næse 2

tåre og tæer 8
ruin og taxa 1
løbe og male 10
taxa og næse 7
løbe og tåre 3

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Diagram over dagens længde
På kurven kan du aflæse, hvor lange dagene cirka var i Aarhus. Tallene er fra midt i måneden.

 18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
jan. julifeb. aug.marts sept.april okt.maj nov.juni dec.

Måned jan. feb. mart april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

Dagens længde  
i timer 8 10 12 15 17 18 17 15 13 11 9 7
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Detektivopgave
Skriv sætningen.

   ➔ ____________________________________________________

 ➔ ____________________________________________________  

  ➔ ____________________________________________________

 ➔ ____________________________________________________  

  ➔ ____________________________________________________

 ➔ ____________________________________________________  

  mus   åd
     min
   kat  en

    par   fik
      sko   et 
    jeg  nye

    må 
 Iyve   ikke
     man

  hule   en
en   bor
    ræv  i

  har  kat
      Per
  sød   en

    vi    juI
   sne    tiI    
       fik

min kat åd en mus

en ræv bor i en huIe

jeg fik et par nye sko

Per har en sød kat

man må ikke Iyve

vi fik sne tiI juI
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord?

Skriv a, e, i eller o, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

 s
p i I e

I
o

 t
j u n i

b
e

 v
n  a b o

s
e

 v
k i w i

o
I

 f
k  o n e

t
o

 b
I a m a

n
e

 r
f e t a

o
I

 r
p o I o

s
e

Skriv a, i, o eller u, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.
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Find 12 dyr
Sæt ring om 12 dyr.

Find 7 farver
Sæt ring om 7 farver.

mår tæt fin lam gik kun due dit

råb myg han kan ged klø sin tyr

ørn kæp man kid pyt pæn frø snu

sat mit gnu sur and din slå får

kæp blå rose frø and guf rød lim

fif væk gys gul sort vås klø myg

rosa søn bro klo pas grå nye lilla
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de rigtige ord.

udgå næve filt bybo

æske kino pæne revy

mini gyse tuba hane

lyve dato mine veto

viol ulme taxa høst

mase høne vals råbe

juni liga mule dele

olie polo yver ulme 
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Pias jule-gave
Frit efter Knud Hermansen ”Hvad er der i posen?”

Der er ti dage til jul.

Pia skal med en bus 
ind til byen.

Hun vil købe gaver 
til sin mor og far.

På vej hen til bussen 
ser hun en mand.

Han har en lille kat 
i en pose af papir.

Pia kan se, 
at det er en sød kat.

”Nej. Hvor er den lille,” 
siger Pia. 
”Og hvor er den sød,”

”Jeg har to katte til,” 
siger manden. 
”Og vi kan ikke have 
den her også.”

”Jeg skal til en dyr-læge 
med den lille kat,” 
siger manden.

”Dyr-lægen skal 
give katten et lille prik. 
Så dør den.”

”Det må han ikke!” 
siger Pia. 
”Den er jo så lille, 
og den er så sød.”
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Pias jule-gave
Frit efter Knud Hermansen ”Hvad er der i posen?”

”Vil du have den?” 
siger manden. 
”Så må du få den.”

”Ja, det kan du tro,” 
siger Pia, 
”det vil jeg gerne.”

Pia får posen 
med den lille kat.

Hvad skal hun nu gøre? 
Hun kan jo ikke 
tage sin katte-killing 
med ind til byen.

Der-for går Pia 
hjem til sin mor 
med papir-posen.

Pias mor vil vide, 
hvad der er i posen.

”Det er en lille kat. 
Jeg har fået den 
af en rar mand,” 
siger Pia.

Mor ser ned i posen 
med den lille kat.

”Er den ikke sød?” 
siger Pia. 
”Den skal da ikke dø!”

”Nej, det skal den ikke, 
men vi kan ikke have den” 
siger mor. 
”Det går bare ikke!”
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"Hvem skal passe den?" 
siger mor,  
"jeg har ikke tid."

”Må jeg ikke nok få den? 
Jeg skal nok passe den.”

”Det kan jo være 
min jule-gave i år.”

Mor ser igen 
på den lille kat.

”Men Pia! - 
Så får du kun den 
i jule-gave i år.”

”Åh tak, søde mor. 
Jeg skal nok 
være god ved den.”

ja nej

Der er kun tre dage til det er jul.

Pia skal ind til byen med en bus.

Hun vil købe gaver til mor og far.

Pia møder en kone med en hund.

Hun ser en rar mand med en pose.

I posen er der en sød katte-killing.

Den lille kat skal hen til en smed.

Manden vil give Pia den lille kat.

Mor vil gerne have en kat i huset.

Pia får lov at få katten i jule-gave.

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
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Detektivopgave
Sæt en ring om det mest sandsynlige svar.

Man ser tit en frø ...  i en ble  på en sky  i en sø  på en kat

En ræv bor ofte ...  i et træ  i en hule  på et æg  i en æske

Man kan gå tur ...  i en cola  på en ost  i et træ  på en sti

Vi kan stå på ...  en gal kat  et par ski  en grå sky  en snu ræv

Du har et knæ ...  på din arm  i dit øre  på dit ben  i dit hår

Man kan ride ...  på en tuba  et par sko  en myg  et æsel

Der er tit et wc ...  i et træ  på en bil  i et hus  på en ost

Du har fem tæer ...  på din fod  i dit øre  på din hånd  i din næse

Der er tit lys ...  på en myg  i et kål  på en ørn  i et hus
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

Et hus kan løbe en tur. X
Du har set en ål i et træ. X
Der er tit dun i en dyne. X
En bus har arme og ben. X
Man kan læse i en avis. X
En mus kan æde en kat. X
Man kan bære øl i en si. X
Der er en sål på en sko. X
Alle katte bor på månen. X

ja nej

Man kan ro med to årer. X
Du har to ben og en hale. X
Et lyn kan slå ned i et træ. X
Man kan save med en sav. X
En kat kan lide en fed mus. X
Vi kan lave mad på et bål. X
En bi kan gø som en hund. X
Din næse kan løbe en tur. X
I Zoo har du set en panda. X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

orme og læbe 10 
nød og køer 3
dåse og nar 6
yver og nød 8
nar og orme 1

nar og yver 4 
køer og læbe 5
orme og nød 7
læbe og ymer 2
dåse og køer 9

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Antonymer
Træk streg mellem ord, der betyder det modsatte.

ind     nej nat     våd

ja     lav tør     dit

sød     ud mit     leve  

høj     sur hel     dag

på       af dø      itu

dig     uro ude    mørk

op     mig lys     inde   

ro     ond tæt     rask

tie     ned løs     utæt

god       tale syg     fast
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Find 18 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er 2 i hver linje.

boby føte valy bier lako gofe kyla alle

dale poti gise piko juke dybe kibe liby

nopæ juse dele kæse rosa lodi nali løbo

sybe  føle kulo søda gybe fabe kino like

vati bife kose give uddø lida rine loli

hyse lyno vise nito vyle logo fena sily

zulu  nale føse gæbe fota habe vøbe fine

rife bifo nyse vadi møne iglo ulma jibo

soby gyme føne dine sabe ruke lyse ilke
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DU KA’ læse og forstå er en række 
små bøger, som støtter eleven i sin 
læseudvikling frem mod at blive                                                                                            
en hurtig, sikker og flydende læser. 
Sværhedsgraden er svagt stigende  
fra bog til bog.

I DU KA’ læse og forstå 3 øver eleven sig 
både i at læse ord enkeltvis og i at læse  
ord i kortere og længere sætninger.

I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig 
også i at huske det, der står i teksterne 
samt i at hente viden fra illustrationer, 
diagrammer og faglige tekster.

DU KA’ læse og forstå giver læreren 
et godt redskab til at differentiere sin 
læseundervisning. Eleven arbejder i sit 
eget tempo i en bog, der matcher hans 
aktuelle niveau.

I DU KA’ læse og forstå 3 udvikler 
eleven sin flydende sætningslæsning 
ved gentagne gange at læse simple                                                          
sætningstyper.


