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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 ____________________________________________________________



                                          Læs og forstå 5 · 3

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

3 10

6 11 8

9 7 4

12

banan

Iæber

kanin

møIIe 5

gebis kirke

sabeI cykeI

butik taske

paIme mobiI2

1
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Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om ordet.

Sofie Palle Mette Signe

idræt dansk musik harpe

Karin Anton Niels Viggo

porre banan rødkål bønne

Hobro Ishøj Vejle Japan

middag forår aften morgen

Bente Karen Aksel Gitte

kugle golf tennis roning

norsk tysk kiosk dansk

atten solen elleve femten

marts  juni april aften

Benny Lilly Marie Lotte

bager murer kager pilot

guld sølv jern  kæde

flue fugl  myre bille

Skive Køge Polen Århus

sorte røde hvide bløde

æbler roser hyben pærer
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

Tre gange tyve er firs.

Du kan læse små bøger.

En cykel har ti pedaler.

Der er et alter i en kirke.

En søløve kan lide fisk.

Du går altid med vanter.

Man kan spise en banan.

En bæver er en rød fugl.

En ugle æder mange mus. 

Der er en motor i en bil.

En tyr går tit med sut.

ja nej

Vi køber tit  sko i en æske.

Du har sovet i et lilla telt.

Man kan få is til dessert.

En bæver bor i en bikube.

Sofie og Signe er to piger.

Man kan ride på en tiger.

Der er en sål under en sko.

Et firben har en lang hale.

I en ørken er der tit sand.

En panda er sort og hvid.

Du kan feje med en kost.

X X
X
X X

X X

X X
X X

X 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.

1 5

6

7

2

3

4 9 810

bille og vante

vante og panda

pølse og giraf

kiste og vante

panda og kiste

pølse og panda

lampe og giraf

pølse og lampe

bille og kiste

lampe og bille

3
9 5

6

4 2
7 10
1 8
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

sne       fast korn       horn hånd        kurv

tro       kant ride       mark papir       sofa

spå       hule føle       kæde mave     bold

tre       kage sofa       hest pusle     pine

små     kone hals       pude læder     bord

frø       læge tand       tand soda       pasta

bog      mand kage      pose tand      vand 

dyr        reol  kind      læge pige     kage

arm       rute bære     mand æble      papir

fly       bånd foto      kopi gave      cykel
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En fortælling - del 1

Røveri af Anna-Marie Helfer

Valde er på vej fra skole.
Han har fart på.
Han skal lige hjem.
Ind med tasken.
Så skal han træne.

Valde træner hver dag.
Sammen med Heine.
De satser på WM.
Når de bliver voksne.
Det er klart.

Men der skal trænes.
Trænes og trænes.
Ellers bliver man ikke god.
Og det vil de være.
Valde og Heine!

De vil være mega gode.
De bedste!

Valde ser det for sig.
Han tyrer bolden i mål.
Igen og igen.

Man kan se ham på TV.
Det er klart.
Han er jo en mester.

Gå hjem, Messi.
Her kommer Valde.

Valde smider tasken.
Han finder sine støvler.
Af sted, af sted.
Nu skal der trænes.
Trænes og trænes.
Igen og igen.
Han satser jo på WM.

Valde løber.
Han løber bag om banken.

Halløj! 
Der er gang i noget her?
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En fortælling - del 1

Røveri af Anna-Marie Helfer

Men hvad? 
Det må Valde finde ud af.
Heine må vente lidt.

To mænd stiger  
ud af en bil. 
De har masker på. 
Og de har travlt.

Det kan man se.
De låser ikke bilen.
Og de går ind i banken.

Røvere!
Valde er ikke i tvivl.
De to vil røve banken.

Men de skal fanges.
Det vil Valde sørge for.
Og han er hurtig.
Ind bag i bilen.

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Nu er Valdes dag i skolen forbi.

Han er på vej hjem med sin taske.

I sin fri-tid går Valde til fod-bold.

Han vil være mega god til tennis.

Valde træner sammen med Heine.

De vil begge to gerne med til WM.

Valde ser to mænd gå ud af en bil.

Begge mændene går med masker.

Valde er sikker på, at det er røvere.

Han gemmer sig inde bag en hæk.

Der ligger alt muligt rod.
Men Valde lægger sig.
Han holder  
en revne åben.
Han vil jo gerne ud igen.
Det er klart.

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 pokal. 

5 9

12 8 4

7 11 3

2

aIter

pokaI

suppe

Iasso 6

fasan numse

bæver nytår

piIot maIer

musik agurk10

1
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Synonymer
Træk streg mellem ord og sætninger, der betyder omtrent det samme.

hastig     ringe 

modig     tilladt 

dårlig     hurtig  

snyde     tapper  

lovlig     narre  

om lidt     pirat 

sørøver     gavn  

nytte     kaos  

plage     snart  

uorden     pine

Har lange ører.     Bliver vist ud.

Går hånd i hånd.     Er nysgerrig.

Får det røde kort.     De følges ad.

Har is i maven.     Er meget utæt.

Hullet som en si.     Er helt rolig.

Holde sin sti ren.     Får en advarsel.

Får det gule kort.     Har nået målet.

Får en lang næse.     Undgå at lave fejl.

Er ved vejs ende.     Klarer sig selv.

Står på egne ben.     Bliver skuffet.
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En fortælling - del 2
 

Og han nåede det lige.
De to mænd er tilbage.
De råber.
Og de kører.
Vildt.

Valde må holde godt fast.
Låsen må ikke smække.
De to må ikke finde ham.

Bare turen her snart er slut.
Det håber Valde.

Så vil han smutte ud.
Hurtig som et lyn.

Man ved ikke med røvere.
Måske vil de skyde ham?
Eller kaste ham i havet.
Det er ikke til at vide.

Bilen kører med vild fart.
De to mænd råber.
Og Valde?
Gys!

Han vælter rundt.
Han er søsyg.
Stop, stop, stop!
Valde skal kaste op.

Pyh!
Hvor godt!
Bilen går i stå.

De to mænd stiger ud.
De råber og bander.

Valde kikker ud  
af den lille revne.

Bilen står i en skov.
Og der venter en anden bil.
En rød bil.

Der sidder en mand  
ved rattet.
De to røvere stiger ind.
Den røde bil kører.

Men Valde er kvik.
Han ser dens nummer.
Og han husker det.
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En fortælling - del 2
 

Han finder sin mobil.
Godt, han har den med.
Og han ved det.
Han skal taste 112.
Politi!

Valde fortæller  
det hele.
Om banken.
Om skoven.

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

De to mænd cykler væk fra banken.

Valde gemmer sig inde i røvernes bil.

Røverne kører roligt væk fra banken.

Valde holder godt fast, mens de kører.

Han er søsyg og er tæt på at kaste op.

Røverne stopper bilen inde i en skov.

De råber og bander, da de stiger ud.

Lidt efter stiger de ind i en anden bil.

Da de er kørt, finder Valde sin mobil.

Han giver politiet nummeret på bilen.

Om den røde bil.
Bilens nummer?
Jo!
Det kender Valde.

”Men jeg ved ikke, 
hvor jeg er.”
Det gør Valde nervøs.

Han skal jo hjem.
Han skal træne.

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.

1 5

2 6

3 7

4 9 10 8

raket og løber 4
jakke og jæger 10
pedal og jakke 7
jæger og pedal 1
tærte og kanon 8

kanon og pedal 9
løber og kanon 2
raket og tærte 5
jæger og løber 6
tærte og jakke 3
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Kan det passe?
Sæt x ved “ja” eller “nej”

ja nej

I et år er der 1000 dage. X
Du har kørt med en bus . X
Taske rimer på maske. X
En tiger er en stor kat. X
Din albue er gul og blå.

Der lever fisk i havet. X
Et æsel er en farlig fisk. X
Giraf rimer på panda. X
En ørn æder meget hø. X
Vi kan tale i en mobil. X
En pirat er en sørøver. X

ja nej

En bæver er en lille sød fugl. X
Mand rimer på land og sand. X
Vi kan høre musik i en radio. X
En banan kan være rød og blå. X
Min faster er min fars søster. X
En tiger æder søm og dåser. X
Der er tit et tårn på en kirke. X
En østers er en stor musling. X
Du har en bæver i din taske. X
Ymer og ost er lavet af mælk. X
Der kan være lys i en lampe. X

X
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En fortælling - del 3

Heine venter.
”Bare rolig.”
Valde taler  
med en rar mand.
”Vi finder dig.
Bliv, hvor du er.
Vi kommer snart.”

Valde er stadig nervøs.
Men det varer ikke længe. 
Så hører han en bil.
Den nærmer sig.

Pyh!
Valde er glad.
Det er en hvid bil.
”Politi” står der på siden.
En mand kommer ud.
I uniform og det hele.
Han giver Valde hånden.
”Tak for din hjælp,” 
siger han.

”Du er en helt.
De to røvere 
bliver snart fanget.
Der er to biler efter dem.
Med blå blink.”

”De tre røvere,” siger Valde.
”Der sad en i den røde bil.”

”Vi fanger dem alle tre.”
Manden smiler.

”Men vi kender de to.
Dem har vi ledt efter længe.
Nu bliver de fanget.
På grund af dig.
Du kan være stolt.”

Nu kommer der en bil til.
To fra avisen.
De vil høre det hele.
Og Valde fortæller.
De tager også et foto.
Valde skal i avisen.

”Men næste gang,” 
siger Valde.
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En fortælling - del 3

”Så kommer jeg 
på siden med sport.
Jeg skal spille WM.”

Valde viser 
sine støvler frem.

”Jeg var på vej 
for at træne.

Jeg bliver 
bedre end Messi.”
Det er planen.”

De to fra avisen smiler.
Men det står i avisen.
På første side:
”Den nye Messi 
fanger røvere”

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Valde ved godt, hvor han er lige nu.

Han håber, han kan nå til træning.

Valde ved, at Heine venter på ham.

Manden i mobilen er en rar mand.

Han siger, at Valde skal gemme sig.

En politibil kommer hen til Valde.

En mand i uniform går ud af bilen.

De tre røvere kører i en fin sort bil.

Der er atten blå biler efter røverne.

Der kommer også to folk fra avisen.

X
X
X
X
X

X
X

X

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

Der ligger en måtte foran      skole                                        

Søren kom igen for sent i      bank                                          

Biler skal køre med lyset      døren                                        

Man kan hæve penge i en      lang                                              

Den nye seng er to meter      tændt                               

  

Niels kan løfte den tunge      læder                                        

Min nye taske er lavet af      kasse                                        

Søren er lige væltet på sin      cykel                                          

Der bor ikke folk oppe på      rotter                                  

Vi har lige lagt gift ud for      månen                          

    

En giraf har en meget lang      bænke            

En på-fugl kan slå sin hale      hals          

I en park står der tit nogle      cykel            

Malene er god til at gætte      ud         

Rune har lige købt en billig      gåder 

  

Jeg har mange bøger i min      moden

Jeg kom til at vælte et glas       tante       

En tomat er rød, når den er       taske  

Kasper har bagt en lækker       vand     

Vi besøger tit min onkel og       kage
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Barske rim og gåder
Læs sætningerne og skriv det rigtige ord på stregen.

Alle børnene gik over vejen, undtagen Oda – hun blev kørt over af en ________________________!

Alle børnene gik over marken, undtagen Bo – han red på en ________________________!

Alle børnene havde fine tænder, undtagen Lis – hun havde ________________________!

Alle børnene nåede over vejen, undtagen Emil – han blev ramt af en ________________________!

Alle børnene legede derhjemme, undtagen Ole – han var i ________________________!

Alle børnene kom med storken, undtagen Otto – ham havde de vundet i ________________________!

Alle børnene stod i vand til halsen, undtagen Mille – hun var for ________________________!

Alle børnene kørte med tog, undtagen Anders han faldt af i ________________________!

Alle børnene fik lækker mad, undtagen Åse – hun spiste fra en ________________________!

Alle børnene var rige, undtagen Asger – han samlede ________________________!

Skoda
ko
gebis
biI

skoIe
Iotto

IiIIe
Randers
dåse

fIasker
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Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om ordet.

panda bille koala tiger melon  banan æble salat

Simon Johan Peter Mette ballon kajak jolle robåd

lampe hoved albue pande seks tolv æsel otte

cykel bybus hytte taxa bæver fasan giraf kamel

fasan ugle falk bæver Lotte Anton Viggo Lucas

Bodil Allan Julie Hanne salat agurk tomat melon

kasse mølle kirke butik pink lille sort lilla

tante            onkel           larve              søster                  Jeppe           Bodil             Hanne          Pippi

Japan           Simon            Polen            Norge                pølse            pizza  onkel     tærte
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved tiger. 

4 1

6 10 11

9 8 5

12

tæppe

dåser

hytte

tiger 2

bager pirat

robåd ubåd

roser bader

bæIte noder7

3
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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.

Skriv i, u, ø eller å, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

s p g s
k I I m

s v i n b r u s s m a I k v æ k
b s s k

m s s k
j I t r

b r ø k k I i t s p å n s I u t
d m I s
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1 5

2 6

3 7

4 9 10 8

gevir og æbler 2
pasta og istap 10
altan og gevir 4
istap og bibel 6
æbler og altan 8

bibel og palle 9
palle og gevir 7
pasta og bibel 1
istap og palle 3
æbler og pasta 5
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Detektivopgave
Sæt ring om det mest sandsynlige svar.

Papir er lavet af....   jern træ jord luft

Vi får mælk fra.... orme ugler myrer køer

en søløve kan.... flyve hoppe svømme cykle 

Vi kan købe....   månen et lyn solen en bil

vi kan drikke.... vand tjære benzin syre 

En tiger har.... otte ben fire ben seks ben et ben

Man kan bage.... sæbe  biler kager cykler

Der gror æbler.... på træer i jorden på bier i vand

Man kan læse.... økser æbler bøger sakse 

En cykel har.... døre næser ører pedaler
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Sæt ordene rigtigt sammen
Træk streg mellem et ord i hver række, så der dannes et nyt ord.

viske       jakke motor       pibe maler       balle

læder       palme papir      gård jagt       rulle

kaffe       læder  sække      cykel urte       papir

banan       anlæg pande       kurv halm       gevær

musik       kande kirke       kager sand       potte

bager       våben danse       bæger farve       salat

atom        butik vind       musik rulle        film

dato      mærke aske       høne læder       tæppe

katte       pasta hunde       mølle pasta       pølse

tand       foder marie       kurv gulv       bælte
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Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om ordet.

fasan ugle bæver stær            

albue pige kind hofte

økse høvl tang kasse

villa skab seng stol

kaffe kakao melon vand

tolv tante otte firs

bælte habit jakke mand

orgel kirke banjo harpe

kaffe bolle vaffel  tærte

moster tante onkel venner

gedde kanin torsk ørred

salt peber kanel røræg

tomat agurk hyben salat

cykel pedal ventil sadel

glas krus bæger taske

hotel ferie butik skole

mølle kirke kasse villa

banan karse bønne radise
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de ord, der er vist med en tegning. Der er 1 ord i hver vandrette linje.

puppe altid maske fadøl

økser  debat bopæl likør

hyrde  hyben kaput motiv

tavle   rabat natur lænke

balje   nytår ribbe nutid

sømil bevis kamel aktiv

safir hætte album udsyn

komet møbel tenor pakke

rebus panik gevær humør

bakke isbod minus figur 

✓
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Viden om katte
Læs denne faglige tekst om katte. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Katte er *rov-dyr,
der kan lide kød og fisk.

En kat, der lever ude,
går især på jagt,
når det er nat.

Katte er nemlig
gode til at se i mørke.

De er også gode
til at høre svage lyde,
når en mus løber forbi.

Med kløer og tænder
kan en kat dræbe mus,
rotter og små fugle.

Når en kat går,
er dens kløer gemt
inde i poterne.

Når den skal gribe
fat i et bytte,
kommer kløerne ud.

Katte kan blive 20 år,
men de fleste bliver
mellem 12 og 15 år.

Katte er i familie med
andre *arter af katte.

Både en tiger, en løve
og en puma er en kat. 

FAKTA
Rovdyr: Dyr, der mest jager og 
æder kød fra andre dyr, er rovdyr. 

Arter: En han og hun hører til den 
samme art, hvis de kan få unger 
sammen.
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Viden om katte
Læs denne faglige tekst om katte. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

ja nej

Et rov-dyr er et dyr, der kun spiser ost.

Katte er gode til at se, når det er mørkt.

En kat går gerne på jagt, når det er nat.

Ude i naturen jager katte mus og rotter.

Katte kan gemme kløerne inde i poterne.

Alle katte kan nemt blive tyve år gamle.

En ko og en kat hører til den samme art.

Tigre og en løver er også en slags katte.

En kats to ører har form som tre-kanter.

Dyr fra samme art kan få unger sammen.

Når en kat er glad,
spinder den.

Det lyder nærmest
som en lille motor.

En hunkat føder
ofte 2 – 6 unger.

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

En kats unger
kaldes killinger.

Den første uge
kan de små katte
kun patte mælk.

De kan ikke høre
og de kan ikke se.

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 bøger. 

9 1

2 4 6

8 10 12

5

bæger

puste

Iomme

kedeI 11

kajak seIer

kanaI papir

ærter bøger

kugIe køIIe7

3
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Det er forår i april. X
Du har været i tivoli.

Et gevær er et våben. X
Man kan spise en kost. X
En østers lever i vand. X
Du har haft en bikini på.

En baby kan tale og gå. X
Du har været i et cirkus.

En kamel har tre pukler. X
Du kan lide at spise slik.

En panda er en lille fugl. X

ja nej

Du har været ude at ro i en lille båd.

Man kan købe et par nye sko i en butik. X
En fasan er en fugl med en lang hale. X
Man kan dyrke salat og ærter i en have. X
En hare har lange ører og en lille hale. X
Man må tale i mobil, når man kører bil. X
En søløve kan sige lyde som en musvit. X
Mange mænd har tre horn i deres pande. X
Vi kan købe aviser og blade i en kiosk. X
Man kan ryge tobak på en sække-pibe. X
Vi kan tit se hunde og ræve oppe i et træ. X

X

X

X

X

X
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Katte som kæledyr
Læs denne faglige tekst om katte. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

En kat er ofte
både sød og sjov.

Den kan lide at lege,
og den kan lide,
at vi kæler for den.

Derfor er der også
mange familier,
der har en kat
som et kæle-dyr.

Men før man køber
en lille sød kat,
skal man tænke over,
hvad det kræver.

Man skal have tid
til at passe sin kat.

Og tid til at lege
og ”snakke” med den.

Måske bør man
købe to katte,
så de kan hygge sig
med hinanden.

Man behøver ikke
gå tur med en kat.

Og en kat kan godt
være alene hjemme.

Katte skal have foder
og vand hver dag.

En kat har behov for
at gøre sine kløer skarpe.

Derfor bør den have
et kradse-brædt.

Ellers vil den ofte
ødelægge tapet,
møbler og tæpper.
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Katte som kæledyr
Læs denne faglige tekst om katte. Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

En kat laver lort
og tisser, når den
er ude.

Inde skal skal den
gøre det i en katte-
bakke med grus.

Vi skal tage lort
og tis væk hver dag.  

En gang om ugen
bør man skifte grus
i katte-bakken.

Nogle katte miaver tit.
Ofte er det kun for at sige,
at den er i nærheden.

Men det kan også 
være, at den ønsker
at få et eller andet.

Måske er den sulten,
eller måske vil den ud.

I nogle familier
har katten en lille dør,
en katte-lem.

Så kan den både gå ud
og gå ind, som den vil.

En kat, der tit er ude,
får let lopper, orm
eller *flåter.

En kat, der får lov
til at komme ud,
tager måske
et bytte med hjem.

Det kan være
en mus, et insekt
eller en lille fugl.
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

Katten er jo jæger.
Det kan man ikke
vænne den af med.

At katten kommer
hjem med en mus,
betyder dog ikke,
at den får for lidt
at æde.

ja nej

Mange familier har en kat som kæle-dyr.

Man skal gå en tur med sin kat hver dag.

En ude-kat kommer let hjem med en flåt.

En flåt er en slags mide, som suger blod.

En kat kan blive syg, hvis den har en flåt.

Det sker, at en ude-kat fanger en lille fugl.

De fleste katte kan lide at blive kælet for.

En inde-kat laver lort i en fin urte-potte.

Katte har behov for at gøre kløerne skarpe.

En kat miaver kun, når den vil have kaffe.

FAKTA
Flåt: En flåt er et lille 
dyr. Det er en slags  
mide, som hager sig 
fast i kattens pels. 
Flåten suger blod, og 
katten kan risikere at 
blive syg af det.

 
 

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
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Antonymer
Træk streg mellem ord, der betyder det modsatte.

lavt       tage sand      indad barn       sænke

give       dyr udad      under opad       voksen

loft       højt over       falsk hæve       lande

billig       kort fylde       uheld god       nedad

lang       gulv held       tømme lette       dårlig

vinde       rod varme       lukke lun       intet

ligge       tabe åbne       uægte små       tung

orden       dal købe       kulde alt       kølig

tidlig       stå ægte       mørkt let       store

bakke       sent lyst       sælge mæt       sulten
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1 5

2 6

3 7

4 9 10 8

vippe og rosin 3
bøjle og peber 8
kande og rådyr 6
banjo og kande 1
vippe og banjo 9

peber og vippe 5
rosin og kande 10
bøjle og rådyr 4
rosin og banjo 7
rådyr og peber 2
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Find en overskrift
Find i hver linje et ord, der kan være overskrift for de andre ord. Sæt en ring om ordet.

havre majs korn hvede

lilla farve rosa sort

laks sild gedde fisk

træ birk bøg gran

guld jern metal sølv

bord sofa seng møbel

fasan fugl ugle måge

fodtøj laksko sandal træsko

habit kjole jakke tøj

juni april måned maj

kano båd kajak jolle

tal fire fem tyve

gevær spyd våben økse

påske pinse jul højtid

lam unge kalv føl

mælk vand drik cola
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Grød i lange baner - del 1

Anna-Marie Helfer 

Der var en gang en kone.
Hun var meget fattig.
En lille pige havde hun.
Men hun havde ingen penge.

Pigen fik ingen mad.
Hun var så sulten.
Hendes mor var også sulten.
Det er klart.
Og hun var ked af det.
Hvad skulle hun gøre?

En dag var det rigtig slemt.
Pigen græd.
Hun løb ud i skoven.
Hun ville gemme sine tårer.
Hendes mor skulle ikke se dem.

Pigen mødte en gammel kone. 
Hun så sær ud.

Hun havde en kappe på.
I hånden bar hun en gryde.  
”Jamen, barn dog,” sagde konen.
”Du er så tynd. Det går ikke.
Du må spise.”

”Vi har ingen mad.
Snøft,” sagde pigen.
”Og vi har ingen penge.”

”Det ved jeg,” sagde konen.
”Derfor skal du have min gryde.
Den vil koge grød til dig.

Du siger bare: ”Kog lille gryde.”
I spiser, til I er mætte.
”Kog ikke mere,” siger du så.

Pigen blev så glad.
Hun ville sige ’tak’.
Men ’pist’! Konen var væk.
Pigen løb hjem.
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Grød i lange baner - del 1

Den lille pige var meget sulten.

Pigen løb ud for at købe mad.

Hun købte både kød og pasta.

En dag løb pigen ud i en skov.

Her mødte hun en sær kone.

Konen bar på en lyserød taske.

Pigen fik en gryde af konen.

Gryden var god til at koge kål.

Pigen løber hjem til sin mor.

Gryden var god til at koge grød.

Nu blev pigen mæt hver dag.

ja nej”Mor, mor!” råbte hun glad. 
Se, en magisk gryde!
Hun satte den på bordet.

”Kog, lille gryde,” sagde hun.
Og gryden kogte lækker grød.
De spiste og spiste.
Til slut var de mætte.
”Kog ikke mere,” sagde pigen.
Så holdt gryden op.

Hver dag sagde pigen
de magiske ord.
Hver dag fik hun
og konen mad.
De var så glade.

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X



40 · Læs og forstå 5  

Gæt gåder
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på den illustration, som passer.

Den har 21 små øjne, 
men den kan ikke se. 

Den er god at have  
i både ludo og yatzy. 

Den går over vand, 
men den står stille. 
Man kan både køre  
i bil og bus på den. 

7
Den er ofte af metal. 
Vi kan køre med den, 

for den har et hjul. 
Den har også to ben.

5 

Man kan ride på det. 
Det er ikke en hest. 

Dyret har lange ører  
og en dusk på halen.

3 

De er lune at have på, 
og de er lavet af garn. 
Man tager dem tit på, 
før man tager sko på.

1 

Det er en lille ”fugl”, 
som ikke har et næb. 
Den har fire vinger, 

og den har seks ben.
 

4

En bil har fire af dem, 
og en cykel har kun to. 
Det er lavet af gummi, 
og vi pumper luft i det.

6 

Her kan du se en hest, 
som ikke har været føl.
Den er tit lavet af træ, 
og den er til små børn.

2 
2

4

5

6

7

8

8  
3

1
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

I en kirke synger vi salmer. X
Hunde og katte har 4 poter. X
Et modent æble er lyse-blå. X
På solen lever der giraffer. X
Man kan ride på en søløve. X
En kanin har ni lange ører. X
Alle køer har femten patter. X
En mus kan løfte en elefant. X
Der findes løver på månen. X
En myre bliver ti meter høj. X
På en cykel er der en sadel. X

ja nej

En ræv har ofte sin rede i en hule. X
Sæler og hvaler lever ude i havet. X
Vi kan tit købe roser hos en bager. X
Et rådyr kan let løbe fra et firben. X
Solen står op, når det bliver aften. X
En ørn graver gange nede i jorden. X
Vi kan købe mel og ost i en butik. X
Et ”han-får” kaldes for en vædder. X
Søløver har ofte reder i høje træer. X
På cykler er der saddel og pedaler. X
En kok er ofte god til at lave mad. X
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Grød i gaden - del 2

En dag var pigen 

ikke hjemme.

Konen var så sulten.

Kommer min pige  

ikke snart?

Konen så ned ad gaden.

Men hun kom ikke.

”Jamen,” tænkte konen.

”Jeg kan vel selv koge grød?

Kog lille gryde,” sagde hun.

Det gik fint.

Gryden kogte grød.

Konen spiste.

Hun spiste sig mæt.

”Stands, lille gryde.”

Men nej!

Gryden kogte mere grød.

”Hold op, lille gryde!”

Konen råbte.

Og gryden kogte.

”Nu holder du!

Ikke mere grød!”

Hvad skulle konen gøre?

Gryden kogte og kogte.

Nu var der grød på gulvet.

Det gik op til konens knæ.

Hun fik døren lukket op.

Grøden løb ud på gaden.

Videre til næste gade.

Næste igen.

Og næste igen.

Der var grød 

i alle gader.

Højere og højere  

lå grøden.
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Grød i gaden - del 2

En dag var pigen ikke hjemme.

Pigens mor var meget sulten.

Hun fik gryden til at koge grød.

Gryden ville kun koge lidt grød.

Konen kunne let stoppe gryden.

Der løb meget grød ud af gryden.

Hele huset blev fyldt med grød.

Hun åbnede døren ud til gaden.

Der kom grød ud i byens gader.

Alle i byen spiste og var glade.

Folk måtte kravle op på taget.

ja nej
Alle folk var bange.

De var ved  

at drukne i grød.

De måtte op 

på taget.

Og der sad de.

”Hjælp, hjælp.”

De råbte og skreg.

”Vi ender med at drukne.

”Hjælp os!”

X

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 1 ord i hver vandrette linje.

aktiv poesi vugge fakta

bevis kaffe koben salat

søjle polyp løfte tomat

tavle figen gemal lilje

firma tyfus atten galge

puder teori visum aktiv

antik uenig tapet pande

kamin hylde pizza kanal

kæber bamse rådyr musik

super røræg sesam cigar   
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Find en overskrift
Find i hver linje et ord, der kan være overskrift for de andre ord. Sæt en ring om ordet.

frugt æble pære melon

grøn rød farve blå

pizza pølse suppe mad

byg rug korn ris

haj fisk tun torsk

møbel reol bænk stol

stær falk fugl vibe

ludo spil skak yatzy

tre firs tolv tal

kaffe drik kakao saft

hyben kiwi frugt banan

burger bøf røræg mad

farve pink brun hvid

ørn svale fugl svane

bombe våben sværd kanon

solbær mango figen frugt



46 · Læs og forstå 5  

Grød i gaden - del 3

Ude i skoven gik pigen.
Hun så på en blomst her.
Hun så på en blomst der.
Hun glemte tid og sted.
Hun havde det så rart.

Så gik solen ned.
Pigen fik travlt.
Det var aften.

Hun måtte skynde sig.
Hun måtte hjem.
Hendes mor 
var nok nervøs.

Hun løb ud af skoven.
Ind i byen løb hun.

Men ubs!
Byen var jo  
fuld af grød.

”Åh, nej!”
Pigen så det straks.
”Det er jo min grød.”
Hun måtte stoppe gryden.
Men hun kunne 
ikke komme hjem.
Der var for megen grød.

Så så hun den:
En sneplov!

Hun løb af sted.
Op på den. Nøglen sad i.

Det gik fint med at starte.
Af sted, af sted!
Pigen kørte gennem byen.
Pigen kunne køre  en sne-plov.

Alle folk råbte: ”hurra!”
Hurra for den lille pige.
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Grød i gaden - del 3

Den lille pige havde det så rart.

Hun gik ude i skoven hele dagen.

Pigen gik hjem, da det blev aften.

Hun så, at byen var fuld af grød.

Pigen kom hjem med et lille fly.

Hun så en stor lyserød sneplov. 

En cykel kørte gennem grøden.

Det var pigen, der kørte ploven.

Den lille pige fik stoppet gryden.

Folk i byen ville have mere grød.

Alle folk råbte ”hurra” for pigen.

ja nej
Pigen kørte lige hjem.
Hun råbte højt.
”Kog ikke mere.”
Og vupti.
Så var det slut.

Og det var godt!
Grød er godt.
Men der må være 
en grænse.

Så meget grød 
er for  meget.

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

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

Per og Bo råber altid så    reol             

Vi satte bøger i den nye    potte                                      

Jeg kan godt lide varm    højt                                     

Det lille barn sad på en    jakke                                     

Jeg har to lommer i min    kakao                        

  

Sild og torsk lever ude i    bamse                               

Simon bærer på en tung    havet                                 

Jeg sover altid med min    Niels                                   

Bodil skal ud på en lang    kasse                         

Egon gik ud for at hente    rejse                     

    

I en butik købte jeg et par nye      Århus            

Onkel Asger og tante Lis bor i      sko                                     

Geder føder kid, og får føder      lam            

Han er ved at fylde tobak i sin      karry              

Jeg kan godt lide at få boller i      pibe 

  

Jeg siger altid ja tak til en kop      æbler             

Jeg skal have nye dæk på min     byen            

I en butik købte Søren to poser      kaffe         

Der har været meget varmt hele      cykel     

Om en halv time tager vi ind til      dagen
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Mini-kryds
Hvilket bogstav passer i begge ord.

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

Skriv i, æ, ø eller e, så der opstår rigtige ord både vandret og lodret.

s f k s
t r I k

s n o r k n u s s k a b s I å r
I e t I

s f s k
I j t n

p I ø k s t e n b I æ k s m i I
r r r v
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Synonymer
Træk streg mellem ord og sætninger, der betyder omtrent det samme.

for evig     høre på  

lytte til     åbne 

kravle     altid 

lukke op     forfra  

om igen     krybe  

få øje på     ende  

bandit     opdage 

høre op     snart  

nær ved     skurk  

om lidt     tæt på

Det er faldet i hak.     Hun havde det godt.

Hun sad lunt i det.      Det blev ikke til noget.

Det gik ned ad bakke.     Det er gået i orden.

Det løb ud i sandet.     Hun er nysgerrig.

Hun har lange ører.     Det gik ikke så godt.

Han har gak i låget.     Han blev rasende.

Det går som smurt.     Han er noget skør.

Han gik helt agurk.     Intet har ændret sig.

Der må være en kant.     Det går meget nemt.

Alt er ved det gamle.     Nu må det være slut.
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Du er bange for en mus.

Der er mange dyr i Zoo. X
En agurk er lang og grøn. X
Du kan ride på en bæver. X
Dit hår har en lilla farve. X
En cykel har to pedaler. X
Lomme rimer på blomme. X
Et egern er en lille fugl. X
Biler kan køre på havet. X
En æske er en lille kasse. X
De fleste æbler er sorte. X

ja nej

I dag har du læst tre tykke bøger. X
Man kan spise suppe med en ske. X
Hos en bager kan man købe kager. X
Man kan fange køer med en lasso. X
Vi kan låse en dør med en nøgle. X
Solen står op i øst og går ned i vest. X
Man køber tit æbler hos en bager. X
Det er gær, der får brød til at hæve. X
Du kan spise en pære fra en lampe. X
Man kan sejle i en kano og en kajak. X
Mange små piger leger med dukker. X

X
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