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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 – både ord, der står alene og ord i mange forskellige slags tekster. 

I DU KA´ læse og forstå skal du arbejde frem mod at blive bedre til at forstå det, du læser og 
til at huske det, du læser.

I DU KA´ læse og forstå skal du både øve dig i at læse det, der står direkte i teksten og det, der 
kræver, at du tænker dig rigtig godt om - det der står ”mellem linjerne”.

I DU KA’ læse og forstå  skal du lære at blive en god læsedetektiv, der kan finde oplysninger i 
forskellige tekster, tabeller, tegninger og fakta-bokse. 

Med venlig hilsen og god fornøjelse.
Jens Porsborg Larsen

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

5 3 1

8 6 10

11 9 4

2

frø

sko

rød

tre 12

ræv væv

spå rod

rør ske

fyr gnu7



4 · Læs og forstå 4  

Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Dan har et sår på sit     hane

Lis har 3 høner og en     søen

Jeg har lært at stå på     knæ

Pia har set små frøer i     ski

Ib vil købe et par nye      sko  

Lone vil en tur ud at     hus 

Du skal ikke råbe for     ride  

Jeg skal nok læse for     højt 

Leo fik nyt tag på sit     ben

En mus har fire små     dig

Jeg kører tit en tur på min     fiske

En iglo er en hytte lavet af     cykel

Bo er tit nede ved åen for at     træer

Jeg så en mus løbe ind i sit     sne

Vi har en have med buske og     hul

Min far læser både aviser og     æbler

Lea købte en pose med røde     sne

Jeg kører på kælk, når der er     hund

Den lille hund vil både gø og     bøger

Jeg går tit tur med min nabos     bide
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

gips og ugle 8
pære og halm 9
torn og ugle 3
halm og torn 6
gips og æble 4

busk og æble 7
æble og halm 1
busk og torn 10
ugle og pære 5
pære og busk 2

1 5

2 6

3 7

4 9 8



6 · Læs og forstå 4  

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

rød    bær  ski    fly  sol    mand

sol    hus  jet    hop  mål    mælk

nat    kål  blå    tid  pop    sort

høj    ørn  fri    lår  let    kurv

hav    mad  frø    bær  mad    korn

lyn    tøj  sko    fri  bil    tårn

bøf    tog  træ    løb  øre    rude

fod    mus  sky    tøj  fyr    mand

dag    kød  ski    sko  sød    læge

hus    bog  glo    bus  sne    mælk
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved grå. 

11 1 7

4 8 12

9 6 3

2

kno

træ

sk i

b Iå 10

sne sky

f Iy grå

k Io b Ie

bro knæ5



8 · Læs og forstå 4  

Emil og båden
Læs historien og kig på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Emil ser en båd
ude i en sø.

Det er en lille båd,
og der er to årer.

Emil kan lide at sejle,
så han får en idé.

Han vil låne båden
og sejle en lille tur.

Emil går ned i båden
og ror væk fra land.

Det går jo fint.

Åh nej!
Emil taber en åre.
Han ser efter den.

Og mere åh!
Nu taber han også 
den anden åre.

Nu sejler båden
helt af sig selv.
Væk fra land

Hvad nu Emil?

Han når til en øde ø.
Her vil han bo.
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Emil og båden
Læs historien og kig på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Emil ser en gal tyr.

Han vil ud og sejle.

Der er årer i båden.

Der er fisk i søen.

Emil taber to årer.

Han ser fire løver.

Der er tyve ænder.

Han når ind til en by.

Nej, det er en øde ø.

Emil vil bo på den ø.

Åh nej!
Emil taber en åre.
Han ser efter den.

Og mere åh!
Nu taber han også 
den anden åre.

Nu sejler båden
helt af sig selv.
Væk fra land

Hvad nu Emil?

Han når til en øde ø.
Her vil han bo.

ja 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.

En sky kan være     gade

Vi gik hen ad en     kage

En ugle kan lide     grå

Du kan sove i en     mus

Vi fik både is og    seng

En rose kan være     sø                  

Der er tit fisk i en     avis

Man kan læse i en     ben

Sorø og Ribe er to     rød

En myre har seks    byer

Jeg skal nok hive dig op af det     Lone

Vi skal ud og købe en gave til     hul

Hun vil ride en tur på den grå     cykel

Jeg fik sat en ny kæde på min     hest

Da jeg var syg, gik jeg til min    læge

Hun kan ikke lade være med at     tyve

Det var på tide, du kom hen til     råbe

Lige nu er jeg ved at læse side     bro

Mor og far er så fine. De skal til     mig

Vi vil køre en tur over den nye    fest
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Gæt gåder
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Jeg har fire ben  
og er et kæledyr.

Når jeg ser en kat,
løber jeg efter den.

2

Jeg har fire ben  
og er lavet af træ.

Der er et sæde,
du kan sidde på.

3

Jeg har fire ben  
og er lavet af træ.
Du kan lægge tøj

og duge ned i mig.

8

Jeg har fire ben  
og er et rovdyr.
Jeg har rød pels
og bor i en hule.

6

Jeg har fire ben  
og er lavet af træ.

Man kan sidde  
 og spise ved mig.  

5

Jeg har fire ben  
og er et husdyr.

Jeg er et stort dyr,
du kan ride på.

Jeg har fire ben  
og er lavet af træ.
Der er tit en dyne
og en pude i mig.

1

Jeg har fire ben  
og er et kæledyr.

Jeg kan lide mælk
og små grå mus.

4

1

2

3

4

5

6

7

8

7
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Mis og Lulu
Læs historen og kig på billedet.  Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

Lis har ti hus-dyr.

Mis er en gal løve.

Mis er en sød kat.

Lulu er en sol-sort.

Lulu er en undulat.

Mis ser tit på Lulu.

Mis vil ha’ fat i Lulu.

Fuglen er tit i et bur.

Mis er også i et bur.

Lis står med en fisk.

Mis og Lulu

Lis har en kat.
Det er mis.
Mis er en sød kat.

Lis har også en fugl.
Det er Lulu.
Lulu er en undulat.

Mis ser tit på Lulu.
Og Lulu ser på Mis.

Mis vil have fat i Lulu,
men det kan Mis ikke,
for Lulu er i et bur.

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

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

1 12 7

4 9 2

11 6 10

8

kæde

gift

f irs

kurv 3

f ire børn

korn pude

pige fa Ik

mæIk kost5
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Viden om får
Læs denne faglige tekst om får. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Får er hus-dyr.

En vædder er et han-får,
og den har to store horn.

Et hun-får har også horn,
men det er kun små horn.

De fleste får er hvide,
men der er også sorte får.                                                                                                                                             
                                 
Får har en tyk pels af uld,
så de kan gå ude hele året.

Får æder mest græs og hø,
men de får også korn.

Kan du læse det her?:

Får får får?
Nej, får får ikke får.
Får får lam.
 
Et får føder ikke små får.
Det føder lam – tit to lam.

Et lam får mælk af sin mor.
Det får tre liter på en dag.

Vi får kød og uld fra får,
men vi får også mælk.

Af mælken laver vi tit ost,
og af ulden laver vi garn.
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Viden om får
Læs denne faglige tekst om får. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

En vædder er et lille hun-får. X
Får kan godt tåle at gå ude. X
Et han-får har to små horn. X
Nej, han har tit to store horn. X
Får æder mest bøf og kage. X
Får æder især korn og græs. X
Vi får kød, uld og mælk fra får. X
Af fårets uld kan vi lave garn. X
Et får føder ofte tre små lam. X
Nej, det føder tit to små lam. X
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   ➔ ___________________________________________________

 ➔ ___________________________________________________  

  ➔ ___________________________________________________

 ➔ ___________________________________________________  

  ➔ ___________________________________________________

 ➔ ___________________________________________________  

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

Lea er ked af det

en fod har frem tæer

du kan høre med dine ører

vi får mæIk fra en ko

man kan ryge på en pibe

en Iøve har fire ben

  ked    af
      Lea
    er  det

  kan på en 
ryge  pibe 
    man

  en    ben
  har   fire
     Iøve

   fod    en
   tæer fem   
       har

   kan  dine
  med   du
    ører høre

    får   en
  ko   mæIk
    fra   vi
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord?

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

 g
f i I m

p
s

 k
p o r t

r
n

 b
k u r v

s
k

 d
m a s t

n
s

 h
v a s k

I
m

 p
g i f t

s
k

 v
m æ I k

g
t

 g
s u r t

I
t

Skriv a, i, o eller u, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Jeg har lige fået nye    kløer

Din pude er jo helt    sko

En ugle har næb og    halm

Lone og Jens går til    våd

En ko æder roer og    dans

En ørn kan have en    have

Man kan lave ost af    rede

Hun bed sig i sin ene    mælk

En rose kan gro i en    læbe

Min bluse er rød og    sort

Jeg kan bære dig på mine     tur

Nu er det på tide at løbe en    mig

En hund var lige ved at bide    gås

Vi så en fin dame med sort    arme

Den snu ræv fik fat i en fed    hår

Jeg kører på kælk, når der er    time

Hans kan lide at ryge på sin    fisk

Jeg skal til møde om en halv    sne

Nu vil Mette nyde den gode    pibe

Vi har en lille dam med tyve    mad
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

rude og fad 3
munk og port 5
kød og kage 9
vægt og fad 7
kød og munk 1

munk og fad 10
kage og rude 8
vægt og port 4
rude og kød 6
port og kage 2

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Anne og kæden
Læs historien og kig på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Anne og kæden.

Anne ser ind i en butik
med guld og sølv. 

Her får hun øje på en kæde. 
Den er fin og dyr.                              
                                                                                                       
Anne vil have den kæde,                                                                                                                                            
men hun har ikke råd.

Hun går ind i butikken.                                                                                                                                        
En mand går hen til hende.

”Jeg kigger kun ”,                                                                                                                                               
 siger hun og smiler.
”Ok”, siger han og går.

Anne tager kæden.                                                                                                                                           
Hun løber ud af butikken.                                                                                                                                        
Og hun løber hjem.

Nu vil Anne prøve                                                                                                                                            
den fine og dyre kæde.
Så hun ta’r den på.

Men øv!                                                                                                                                               
Den er ikke fin mere.                                                                                                                                            
Nu vil Anne ikke                                                                                                                                             
eje den kæde.

Nu ved Anne ikke,
hvad hun skal gøre
med den dumme kæde.
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Anne og kæden
Læs historien og kig på billederne. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Anne ser en fin og dyr kæde.

Hun ser kæden i en kirke.

Hun har råd til at købe den.

Anne går ind i en butik.

Hun ta’r den uden at betale.

Anne lister ud af butikken.

Hun ta’r kæden med hjem.

En mand løber efter Anne.

Hun bliver glad for kæden.

Anne vil give sin mor kæden.

ja nej

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de ord, der er vist med en tegning. Der er et ord i hver vandrette linje.

port dans flå damp gøs

sok fisk tag elev høns

juni puf pind gnu dåb

øje saks tom tipi tand

halm til dart net byg

måge bad tud hest viol

både nok heks sig bud

ørn kemi fin rede øjne

halm bog føde urt gade   

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

vybt gist kørt ruks hims vusk mink sylk

bæmp vynk næls tyrm høns låst vøjs hivn

puls muns naps bons viks vymt nift laks

gart nolt jævn kamp mølt rint syrn vils

vålm fisk vyrs lørm sylm huft høst vyps

pænk gilm mørk ryns bums hømt vunt tigt

jagt nolt girm våft vælk kams vørt kurs

runk nirn luft risk bals døbt lins rærs

timp gæft mylt fest horm limt dyrt nygt
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

Man kan gå på en sti. X
En ugle kan lide mus. X
Man kan bage en kat. X
En heks har en næse. X
Vi kan sove i en seng. X
Et træ kan være højt. X
Vi kan bage en kage. X
Der er fisk ude i havet. X
En hare har små ører. X
Vi kan løbe på en vej. X

ja nej

Der kan gå køer ude på en mark. X
En ugle er en fugl, der æder mus. X
Du har en rød cykel med blå dæk.

Der kan være en ”orm” i et æble. X
En lama har to øjne og tyve ører. X
Du har set en fugl oppe i et træ. X
En rede med ti æg har tit en dør. X
Vi kan købe mad og vin på en kro. X
Du har et par sko, der er lyse-blå.

Man kan køre i bus op til månen. X

X

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

roe og kælk 3
salt og nød 6
uro og majs 10
salt og tag 1
roe og majs 5

tag og uro 4
kælk og nød 8
roe og salt 9
kælk og tag 7
nød og majs 2

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Viden om køer
Læs denne faglige tekst om køer.  Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Koen.
En hun-ko er en ko.    
En han-ko er en tyr.                                                                                                                                             
En unge er en kalv.

Køer og tyre er okser. 
En ko går på to tæer. 
Det kaldes en klov.
Den har ialt 4 klove.

En ko har en lang hale 
med en dusk af hår.

Køer æder mest græs,
men de får også korn.

Fra køer får vi mælk.     
En ko kan let lave tyve
liter mælk på en dag.

Af mælken kan der laves
let-mælk og sød-mælk.

Der kan også laves både                                                                                                                                             
fløde, ymer, smør og ost.

Fra køer får vi også kød.                                                                                                                                             
Kød fra køer er okse-kød.

Af koens hud laver vi tit                                                                                                                                              
læder til sko og tasker.
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Viden om køer
Læs denne faglige tekst om køer.  Sæt x ved “ja” eller “nej”. ja nej

En ko kan føde en lille kalv. X
Vi får sød-mælk fra en hest. X
På koens hale er der en dusk. X
Køer æder mest søm og fisk. X
Køer kan lide græs og korn. X
Fra en ko får vi mælk og vin. X
Af koens mælk laver vi ost. X
Alle køer har tyve små horn. X
Vi laver læder af koens hud. X
Vi får okse-kød fra køerne. X
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved film. 

7 1 9

2 4 6

8 10 12

11

horn

tæge

pisk

hest 5

tåre rede

haIs myre

Iæge fi Im

sort pe I s3
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Der er syv dage i en     øjne              

Du kan se med dine     uge               

En mus har en lang     korn              

Man kan lave mel af     hale               

Ulla har købt en rød    bil

Sko kan have høje     sort               

Hans kan bage en     bold            

En hest kan være     hæle             

En haj lever ude i     kage              

Vi kan lege med en    havet

Jeg kan høre med mine     ned

Min far og jeg skal ud at     ører

Vi går ind, når solen går     rød

Hun kom en hel time for     fiske

Jan vil male den nye båd    sent

Ib  kan rede sit hår med en      træ

Vi har lavet en hule i et    lade

Der var halm i den nye    hund

Jeg har fået et par nye     kam

Line og Jan har en stor    sko
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Diagram over temperaturer
Aflæs temperaturerne for hele ugen.

mandag ________

tirsdag ________

onsdag ________

torsdag ________

fredag ________

lørdag ________

søndag ________

9° 
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
0°

grader

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

9° 
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°
0°

grader

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

5,5'

4,5'
7'

8'
3,5'

6'

2,5'

mandag ________

tirsdag ________

onsdag ________

torsdag ________

fredag ________

lørdag ________

søndag ________

3,5'

7'

8,5'

5'

3'

6,5'

7,5'

Vis temperaturerne for hele ugen med søjler.
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de rigtige ord.

sump bage tolv sang duft

yver kønt fest vase hare

fast kors måbe vest mene

rude fejl æble seng  pink

golf rift bane sund nevø

tåbe dage garn  vise felt

mink seks mose test søde

telt bænk hest dato ring

dunk nyde fast evig aske
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Ræven og gåsen
 Læst teksten og kig på billederne.  Sæt x ved “ja” eller “nej”.

En dag er en ræv
ude at gå en tur.
Den ser efter mad.

Så ser ræven en gås.
Det er en fed gås,
som er ude på en sø.

Ræven kan lide gæs.
Men en gås,
der er ude på en sø,
kan den ikke få fat i.

En ræv er jo snu,
så den siger til gåsen:
”Kom nu op på land”.

”Tæt ved den her sø
kan du finde en mark
med noget korn.”

”Og korn er god mad
for en gås som dig.”

Gåsen kan lide korn,
og den er sulten.

Så gåsen tænker,
at der må den hen. 

Den går på land,
for den vil have mad,
og det skal være nu.
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Ræven og gåsen
 Læst teksten og kig på billederne.  Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

Ræven ser en fed gås inde i en by. X
Ræven ser en fed gås ude i en sø. X
Der går tyve gæs ude på en lille ø. X
Vi hører, at en kat får fat i en gås. X
Ræven er i en kano ude på søen. X
Den her ræv vil have fat i en gås. X
Der er en fed fasan ude på en sø. X
Den ræv, du hører om her, er snu. X
Det ender med, at gåsen får mad. X
Det ender med, at ræven får mad. X
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Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om det.

rose hals knæ hage

bænk reol æske sofa

tre tyve aber fire

cola mælk feta saft

busk ris majs byg

ski kælk taxa kane

æsel ugle hest mink

feta hest ost ymer

siv busk træ kiwi

port blå sort grå

mur tag båd væg

tæge lama myre bille

port tårn låge næse

økse ske sav høvl
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

Bambus er en lille bus. X
En løve vil kun æde kød. X
Sko kan have høje hæle. X
Man kan køre på en vej. X
En hest æder mange fisk. X
Man kan ride på en hest. X
En fugl kan have fire ben. X
En haj lever ude i havet. X
Vi kan lave mad af sæbe. X
Man kan sove i en seng. X

ja nej

Du kan se solen, når det er nat. X
En løve og et æsel går med hat. X
Man kan rede sit hår med en rive. X
Du har set en mand gå i sorte sko. X
En bager er god til at bage kager. X
Der kan være en mast på en båd. X
Du har hørt en ræv sige ”muh”. X
Nu kan du læse bøger og aviser. X
En sæl kan lide fisk og små mus. X
Du har set en bi, der er ti meter. X
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10

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

kiks og båd 7
haj og dolk 3
mønt og tyv 10
hund og kiks 2
haj og mønt 6

båd og dolk 9
kiks og tyv 4
haj og hund 8
mønt og båd 1
dolk og hund 5

1 5

2 6

3 7

4 9 8
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord

På en kro kan man købe     fod Der kan stå bøger i en     ærter

Ulve tuder tit, når det er     skål I en have kan der gro     reol

Vi har fem tæer på hver     mad     Du har både næse og     park

Adam kunne høre en høj     nat       Der er tit en bænk i en     mund

Monas hund får mad i en    lyd       En bolle er jo lavet af    mel

Lene er god til at gætte     nyhed    En hare har to lange     væg

En kok er god til at lave     gåder   Der er tit en radio i en     kage

Ole har lige hørt en god     mand    Man kan slå søm i en     ører

En mus kan lide korn og     mad       En ugle har jo dun og     bil

Sand rimer jo på land og    ost       I dag vil Adam bage en    fjer
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Viden om høns
Læs denne faglige tekst om høns. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

Høns er hus-dyr.

De er lette at have,   
og de kan give os                                                                                                                                               
både æg og kød.

En han er en hane.                                                                                                                                            
En hun er en høne.                                                                                                                                            
Ungen er en kylling.

En hane kan gale,                                                                                                                                            
og han kan have fjer                                                                                                                                             
i flere fine farver.

Høns har en kam                                                                                                                                              
oven på hovedet.                                                                                                                                         
Den er af rød hud.                                                                                                                                           

Når høns går ude,                                                                                                                                             
æder de korn og frø 
og en del små dyr.

Når høns går inde
får de vand, korn,  
vitaminer og kalk.

Høns æder også
en del små sten.                                                                                                                                            
De er i en ”mave”                                                                                                                                            
for at knuse korn.

Der er en del høns,                                                                                                                                            
som hele livet bor                                                                                                                                              
i et bur i en stor hal.        



                                          Læs og forstå 4  · 39

Viden om høns
Læs denne faglige tekst om høns. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

En hane og en høne kan gale. X
Fra høns får vi både kød og æg. X
En hane og en høne er altid blå. X
En del høns bor i bur hele livet. X
Høns æder især firben og ræve. X
En hane har en rød kam af hud. X
Alle høns går ude i en fin have. X
En høne har små sten i ”maven”. X
En hønes unge er en lille ælling. X
Nej, den er jo en lille sød kylling. X

Høns æder også
en del små sten.                                                                                                                                            
De er i en ”mave”                                                                                                                                            
for at knuse korn.

Der er en del høns,                                                                                                                                            
som hele livet bor                                                                                                                                              
i et bur i en stor hal.        
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

æble     ski  bus     stub  mave     mælk

vand     bær  træ     kort  mini     kort

gang     træ  bro     bold  næse     pine

jord     mad  sne     kone  gave     vand

oste     sti  spå     sten  soda     horn

dåse     fly  træ     pote  æsel     kopi

løbe     mad  for     kage  kage     ører

rute     fyr  sne     gulv  foto     mand

gade     sko  små     rute  hals     fisk

olie     dør  fly     vejr  guld     bånd
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”.

ja nej

En løve er en stor abe.         X
Du kan læse bøger nu.         X
En løve er en stor kat.           X
Æbler kan være røde.           X
En høne har fire poter.          X
Ymer er lavet af mælk.          X
Odin og Tor er to guder.        X
Du kan ride på en mus.         X
Et ur kan ofte vise dato.        X
Du kan tale med et træ. X

ja nej

Der kan være korn i en silo. X
Du kan købe sko i en butik. X
Man kan være ked af det. X
Du kan se med dine øjne. X
Et æsel kan æde en løve. X
Du har en næse og to ører. X
Der er tit en port i en lade. X
Vi kan save med en økse. X
Du har en lama i din taske. X
Du kan let løbe fra en hest. X
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Løven og musen
Frit efter en fabel af Æsop. Sæt x ved “ja” eller “nej”.

En lille grå mus
var ude at løbe en tur.

Den kom forbi en løve,
der lå og sov.

Løven vågnede
og slog en klo
i den lille grå mus.

Musen bad for sit liv.
”Kære hr. løve -
lad mig gå.”
”Så vil jeg hjælpe dig
en anden gang.”

Den store løve lo
af den lille mus.

”Ha!, ha!, ha! -
En lille mus som dig
kan ikke hjælpe
en stor løve som mig.”

Men den store løve
lod den lille mus gå.

Og den lille mus
løb ned i sit hul.

Den næste dag
var løven på jagt.

Den så sig ikke for.
Der-for gik den
lige ind i et stort net.
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Løven og musen
Frit efter en fabel af Æsop. Sæt x ved “ja” eller “nej”. Det var en jæger,

der havde sat det op.

Jægeren ville
have fat i
nogle dyr til Zoo.

Den store løve
rev og sled i nettet.
Men den kunne ikke
komme fri.

Nede i sit hul
kunne musen høre,
at løven var i nød.

Da det blev nat,
kom den lille mus
op af sit hul.

Musen gik hen
til den store løve
og gav sig til
at bide i nettet.

Og i løbet af natten
bed den lille grå mus
et stort hul i nettet.

Nu kunne løven
komme fri.

”Der kan du se!,”
sagde musen.
”En lille mus som mig,
kan godt hjælpe
en stor løve som dig.”
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”Det har du ret i!”
sagde løven.
”En lille mus som dig,
kan godt hjælpe
en store løve som mig.”

”Og tak for hjælpen”
sagde løven.
” Jeg er glad for,
at jeg lod dig gå.”

”Tak i lige måde”
sagde musen.
”Jeg er også glad for,
at du lod mig gå.”

Når man er i nød,
er det godt at have
gode venner.

ja nej

En lille grå mus kom forbi en løve. X
Løven slog en klo i den lille mus. X
Den store løve lod den lille mus gå. X
Musen løb op i et af de høje træer. X
En uge efter gik løven ind i et net. X
Nettet var blevet sat op af en læge. X
Løven kan let komme fri af nettet. X
Om natten kom musen op til løven. X
Den lille mus kan hjælpe løven fri. X
Det er jo godt at have gode venner. X
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Detektivopgave
Sæt en ring om det mest sandsynlige svar.

Du kan høre med  dine tæer  dit hår  dine ører  din næse

Der kan gro æbler i et træ  på en kat  i en cola  på en kost

Man kan ryge på  en rose  et æble  en gal kat  en fin pibe

Du ser tit bøger  på en sky  i en reol  på et får  i en busk

Der kan gro korn  i en avis  på en sky  i en sut  på en mark

Man kan spise  et højt træ  en god bøf  ti små søm  en sort hat

Der kan være mel   i en rude  på et lyn  i en sæk  på en myre

Der er tit roser  i din næse  på månen  i en have  på en ost

Man kan ride på en grå mus  en god bøf  et sort dæk  en høj hest
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Find 18 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er 2 i hver linje.

smø tjo flå gly kli snu plæ gri

fry vri sna fnå sno sjø bri slå 

fri svu fjæ spu tvæ sti kjø bja

sty flæ små fni plø gne dro klø

pjæ slu tri kro gnu blø kri pru

knå gro sve fræ tvø bjo stå sly

spi tjø glæ stu glo bly fli brø

tro grø fno dry sni klæ sjæ stå

gna bli fru tjæ vro fra drø vri
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Gæt gåder
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Det er en lille ”fugl”,
som ikke har næb.
Den kan lægge æg.

Den har ikke en rede.

5
Det er en ”mand”.
Han har dog ikke

været et barn.
Han er lavet af sne.

4

Du og jeg har 2 af dem.
En hest og en ko har 4.
En myre og en bi har 6.
Vi kan alle gå på dem.

2

Det er på en bil.
Der er fire af dem.
Det kan tabe luft.

VI kan køre på det.

7

Man kan læse i den.
Det er en tyk bog.

Der er et kors på den.
Den er tit i en kirke.

1

Dette dyr med 6 ben
kan lide at bo i dit hår.

Du kan få det væk
ved at bruge en kam.

Den kan lide korn,
og den kan lide orm.
Den har dun og fjer,
og den giver os æg.

3

Vi kan gå ind i det.
Vi kan gå ud af det.

Der er et tag på det.
Man kan bo i det.

6

1

2

4

5

7

8

8
3

6
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Detektivopgave
Find og skriv den sætning, der er gemt i hvert æble. Begynd med ordet med en ring om.

  kan i
avis  man
 en  Iæse

   jeg  en
Iæst  bog
  god  har

   Iide   jeg
     ikke
   kan  kål

   fed  en
     åd  kat
   min mus

   kan Iide
     Irma
  cola godt

   ➔ ___________________________________________________

 ➔ ___________________________________________________  

  ➔ ___________________________________________________

 ➔ ___________________________________________________  

  ➔ ___________________________________________________

 ➔ ___________________________________________________  

 er    pige
     sød
 Lone  en

Lone er en sød pige

jeg kan ikke Iide kåI

min kat åd en fed mus

Irma kan godt Iide cola

man kan Iæse i en avis

jeg har Iæst en god bog
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord?

Skriv a , i ,  y  eller æ, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

 g
I æ g e

s
t

 p
d u s k

d
e

 s
b i r k

d
e

 s
k a g e

I
t

 d
r y g e

r
t

 r
m e s t

d
e

 g
k a I k

d
e

 f
p i g e

r
s

Skriv a, e, i eller u, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

vand     kæde sand     silo gave     vagt

sten     hane  korn     stol  læge     kort

hals     tand  tand     kage  bade     kåbe

bord     økse  køre     mand  guld     tårn

kind     kort  vand     læge  vand     korn

kage     måne  hånd     mark  hånd     kage

læse     mark  sove     vask  æble     rude

fuld     dåse  korn     vand  gård     bold

korn     hest  ride     sofa  side     bånd

vagt     læge  salt     pisk  gave     vagt
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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
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

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

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

Dagens længde  
i timer 7,5 11,5 16,5 17 12,5 7,59,5 14 17,5 15 10,5 7
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en hurtig, sikker og flydende læser. 
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også i at huske det, der står i teksterne 
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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 
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eleven sin flydende sætningslæsning 
ved gentagne gange at læse simple                                                          
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