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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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10 1 12

8 5 9

4 7 6

2

teIefon

vækkeur

xyIofon

kineser 11

guIerod Iyskæde

pyjamas sørøver

medaI je goriIIa

badekar serviet3

Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved lyskæde. Læs ordet ved siden af og se, hvor du skal skrive 2.
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Gæt gåder
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på det svar, som passer.

Hvilken bue
kan man ikke
skyde med?

8

Hvad er det, der 
går, men aldrig kom-

mer nogen vejne?  

11

Hvad er det
for noget tøj,

der kan spises?

6

Hvad er det  
for en bold, der ikke 

kan hoppe?  

12

Hvilken seng  
sover en  

havfrue på?

10

Hvad kan gå ud
men aldrig ind?

7

Hvilket hus kan 
man lukke op men 

ikke bo i?  

2

Hvad kan en mus
trække lige så godt

som en elefant?

4

Hvad har 21 øjne, 
men hverken

næse eller mund?

3

Hvilken slags nød
har ikke en skal?

1

Hvilke haner
kan ikke gale?

5

Hvilke duer
kan ikke flyve?

9
1 En pebernød

2 Et penalhus

3 En terning

8 Regnbuen

9 Vinduer

10 En vandseng

4 Vejret

5 Vandhaner

6 Syltetøj

7 Ilden 11 Et ur

12 En snebold
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Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om det.

spurv

bryst

maling

dåseøl

tres

hjort

bluse

træsko

svane

præst

pensel

komælk

skruer

flue

kjole

tophue

zebra

finger

løvsav

rødvin

sytten

hveps

slips

støvle

påfugl

muskel

hammer

pølser

elleve

bille 

perle

sandal

klaver

frølår

angst

svoger

makrel

globus

sommer

rødgran

guitar

flute

bange

niece

delfin

bjerg

efterår

egetræ

møbel

toast

glad

kusine

guldfisk

fjord

årstid

bambus

fløjte

bolle

utryg

bæver

guppy

prærie

vinter

urskov   
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Fabler - del 1

I Grækenland levede der for ca. 2500 år siden en mand, der hed Æsop. Han var slave, men da han var temmelig klog,  
opnåede han at få sin frihed. 

Æsop oplevede meget, han syntes var forkert og uretfærdigt. Men da det kunne være farligt at sige den slags højt, 
valgte han i stedet at fortælle om det forkerte i små historier. Disse historier handlede ofte om dyr, der kan tænke  
og tale og som opførte sig som mennesker.

Æsops historier kalder vi for fabler. Når vi læser en fabel, kan vi ofte lære noget om os selv - og noget om, hvordan vi 
bør behandle hinanden - en slags leveregel. Med et fint ord, kaldes en leveregel en morale.

Ræven og storken  
- en fabel af Æsop

En ræv fik en dag lyst til at drille storken. Derfor inviterede 
den storken til middag. Det blev storken glad for, og den 
glædede sig til at få et lækkert måltid.

Da storken kom hen til ræven, var der allerede dækket bord, 
og på to flade tallerkner var der serveret suppe.

Storken prøvede så godt den kunne at spise suppen, men 
med sit lange næb kunne den ikke få suppen op i munden. 

Derfor endte det med, at ræven spiste det hele.
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Fabler - del 1

Nogle dage senere inviterede storken ræven til middag. Da ræven var 
meget sulten, glædede den sig til et lækkert måltid. 

Også storken havde lavet suppe til sin gæst, men den blev serveret i  
to høje krukker. Det var naturligvis let for storken at få sit lange næb  
ned i krukken. Derfor nød den at spise den lækre suppe. 

Ræven forsøgte så godt den kunne at få fat i den meget lækre suppe,  
men den kunne ikke få snuden ned i krukken. Derfor endte det med,  
at ræven måtte sidde og se på, at storken nød sit måltid.

Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Æsop levede i Grækenland for halvtreds år siden.

De historier Æsop fandt på, kalder man for fabler.

Æsop oplevede meget, han syntes var uretfærdigt.

Man kan ofte lære noget, når man læser en fabel.

En leveregel kalder man med et fint ord en morale.

ja nej ja nej

En ræv inviterer en stork på morgenmad.

Ræven serverer suppe på flade tallerkner.

Storken inviterer også ræven til middag.

Hos storken får ræven suppe i en krukke.

Ræven kan let få sin snude ned i krukken.

X X
X X

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

ja nej

En snegl kan løbe hurtigt. X
Fluer og bier kan summe. X
En konge har tit en krone. X
Du har et par brune bukser.

En panter er en lyserød kat. X
Månen er lavet af grøn ost. X
En hugorm er en slange. X
Man kan bade i et badekar. X
Et træ har tit grønne blade. X
Man kan sidde ved et bord. X

ja nej

En elefant kan være rød og blå. X
Du kan godt spise søm og skruer. X
En fisker arbejder ofte på et skib. X
Lige nu har du blod på dine knæ. X
En gris har tit en krølle på halen. X
Du kan bage brød af sand og grus. X
En cykel kan spise kød og flæsk. X
Man kan spise med kniv og gaffel. X
En tiger er god til at køre på cykel. X
Vi kan slå søm i med en hammer. 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

svale og bluse 8
kløer og tryne 5
bluse og dråbe 1
tryne og stige 10
knage og kløer 4

stige og dråbe 7
svale og tryne 3
bluse og knage 6
kløer og stige 2
svale og dråbe 9
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En hare var meget stolt over, at den havde så lange ben. Den kunne ikke lade 
være med at fortælle de andre dyr, hvor fantastisk hurtig den var.

En dag, da haren mødte en skildpadde, grinede den af skildpaddens små ben. 
Det blev for meget for skildpadden, så den foreslog haren, at de løb om kap.

”Selv om du er hurtig som vinden, så kan jeg alligevel vinde over dig!”, sagde 
skildpadden. ”Nå så det tror du! Du må ikke være rigtig klog!” svarede haren.

De aftalte at løbe den næste dag, 
og uglen skulle være dommer.

Haren sprang af sted, og lynhurtigt var den langt foran skildpadden. 

Da der kun manglede nogle få meter til målet, tænkte den, at den lige  
kunne bruge tiden på at spise lidt.

Da haren var færdig med at spise, kunne den se, at der stadig var langt ned  
til skildpadden, som travede langsomt af sted på sine små ben. Derfor be-
sluttede den sig for at tage en lille lur, indtil skildpadden nåede op til den.

Da skildpadden endelig nåede op til haren, traskede den langsomt forbi den  
uden at vække den.

Lige da skildpadden nåede målet, vågnede haren og sprang af sted. Men det  
var for sent.  Skildpadden var allerede nået i mål og uglen kunne nu fortælle,  
at det var skildpadden, der havde vundet kapløbet.

Fabler - del 2

Haren og skildpadden
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Ræven og rønnebærene
En sulten ræv kunne ikke finde noget at spise.

Tæt ved en gård fik den øje på nogle modne rønnebær, som hang ud over et hegn. 
Tænderne løb straks i vand. Den stillede sig op på bagbenene og strakte sig så langt 
den kunne. Men den kunne alligevel ikke få fat i dem.

Da den ikke kunne nå bærrene, forsøgte den at hoppe op i luften. Men rønnebærrene 
hang desværre så højt oppe, at den heller ikke ved at hoppe kunne nå dem.

”Åh pyt med det! - de er nok alligevel sure!” sagde Mikkel, da den måtte opgive at nå 
bærrene. Ræven stak herefter halen mellem benene og gik sin vej.

Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

En sulten ræv så nogle dejlige røde rønnebær.

Ræven kunne tænke sig at spise nogle af dem.

Ved at hoppe højt kunne den få fat i bærrene.

Den sultne ræv spiste sig mæt i rønnebærrene.

Da den ikke kan nå op og få fat i de røde bær,  
siger den ”Åh pyt! - de er nok alligevel sure.”

ja nej ja nej

En hare pralede med, at den kunne løbe hurtigt.

Haren gjorde nar af den langsomme skildpadde.

En ræv skulle løbe om kap med en hurtig hare.

Det blev aftalt, at et egern skulle være dommer.

Da skildpadden tog det roligt og arbejdede hårdt  
frem mod målet, vandt den over den hurtige hare.

X X
X X

X X

X X
X X
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Diagram - Hvor mange fik navnet ?

Sofie eller William i årene 1987-2014 (opgjort hvert 3. år). Sæt kryds og cirkler i diagrammet.

Sofie

300

486

631

762

888

976

834

681

480

318

William

8

12

40

102

207

362

479

724

652

600

Årstal

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

X   William       O   Sofie           

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

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.

gren sjal tråd klat

brus flue fred slår

stær greb stue kniv

brev stav blod slat

støv klit gris sjæl

blod spyd brun blad

smed trin skæl snyd

skål knus flod blæk

prut smæk pris styr

brud tres flag skib
✓
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Fabler - del 3

Ulven kommer!
En dreng gik alene i bjergene og vogtede får for folk nede i landsbyen.  
Hver morgen samlede han fårene og drev dem op på græsmarkerne,  
og hver aften samlede han dem igen og drev dem tilbage til landsbyen.

Nogle dage havde han det godt sammen med fårene, men andre dage  
kedede han sig.

En dag, hvor drengen kedede sig meget, fik han en idé. Han ville lave sjov  
med folkene nede i landsbyen. ”Ulven kommer! Ulven kommer!” råbte  
han så højt, at det kunne høres helt nede i landsbyen.

Folkene i landsbyen blev så forskrækkede, at de forlod deres arbejde. De løb så hurtigt, de kunne, op til drengen for  
at hjælpe ham med at jage ulven væk. De ville redde deres får fra at blive ædt af ulven.

Da folkene nåede op til drengen, stod han bare og lo af dem. Endelig var der sket noget spændende. Folk blev meget 
sure, men det var han ligeglad med.

Da drengen et par dage senere igen kedede sig, besluttede han sig for at lave det samme nummer. ”Ulven kommer! 
Ulven kommer!” råbte han. Og igen skyndte folk sig op til drengen for at jage ulven bort. Også denne gang lo drengen 
af dem. Og igen blev folkene sure over, at de var blevet narret.

Nogen tid efter kom ulven virkelig. Og drengen råbte straks så højt han kunne: ”Ulven kommer! Ulven kommer!”.  
Men denne gang kom der ingen folk fra landsbyen løbende for at hjælpe ham. De troede jo, han igen ville narre dem. 
Derfor fortsatte de med det arbejde, de var i gang med.

Ved aftenstid, da drengen kom tilbage fra bjerget, havde han kun nogle få får med. Resten havde ulven dræbt.
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Ræven og kragen
En krage havde fået fat i et dejligt stykke ost. Den fløj straks op i et birketræ  
med osten for at æde den.

I det samme kom en ræv forbi, og den opdagede kragen med den lækre mad.  
Den snu ræv besluttede, at den ville forsøge at narre ostestykket fra kragen.  
Derfor sagde den: ”Åh, hvor er du dog en smuk fugl! Din fjerdragt har en flot  
sort farve! - Hvis din stemme er lige så smuk, er du jo en helt fantastisk fugl”.

Da kragen blev meget beæret over at høre rævens rosende ord, ville den vise,  
at den også kunne synge. Derfor åbnede den omgående sit næb og udstødte  
et hæst skrig. Herved tabte den naturligvis ostestykket, som landede på jorden  
tæt ved ræven. 

”Jeg kan høre, at du godt kan bruge din stemme,” sagde ræven, ”men du er  
ikke god til at bruge din hjerne”.  Så åd ræven ostestykket og gik sin vej.

Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

En dreng skulle passe på landsbyens får.

Nogle gange kedede han sig rigtig meget.

To gange narrede drengen landsbyens folk.

Du kan altid regne med, at folk tror på dig,  
hvis du først har løjet for dem flere gange.

ja nej ja nej

Kragen fløj op og satte sig i et gammelt bøgetræ.

Den snedige ræv fik narret ostestykket fra kragen.

Ræven sagde, at kragen forstod at bruge hjernen.

Hvis nogen roser vores udseende helt op i skyerne,  
kan vi risikere, at det er for at opnå et eller andet.

X
X
X

X

X

X
X

X
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spit fjål plan sløm klyt brås stor trøn

smer glad smål gles slut bryk støf vrol 

gråv dris prøk sjæl fres klæp slyk     stål

smuk spyl trøn flas gråb stil bløk drem

flæd pryp skud fjar slim smæt gråb gron

grøs svar drim gryl drus snøg fred fløk

knyp fleg stån spir sjæp gryn stap griv

smal knøp flåg svør drås pløt stån blæk

spik fjur sløv brin stap svin drup glås

gryb frit klæt snøl brid spad smæk klød 

Find 20 rigtige ord
Sæt en ring om de rigtige ord. Der er to ord i hver vandrette linie
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11 1 7

4 8 12

9 6 3

5

ostemad

dyrIæge

antenne

rosiner 2

medicin peIikan

saxofon påskeæg

batteri emhætte

tuIipan kænguru10

Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved påskeæg. 
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Kronborg

Egholm gamle skole

Egholm by

Egholm Vestergaard

Egholm Hage

Egholmfærgen

Skydebanevej

Egholm
 

Fæ
rgevej

“Statsbroen”

Natur 
Først sent er Egholm blevet synlig. I stenalderen, 6-8000 
år siden, var Egholm en del af fjordbunden. Ved den senere 
landhævning kom Egholm op til overfladen. 

Øen er meget flad og det højeste punkt ligger kun 1,5 m over 
daglig vande i fjorden. Det har betydet, at øen flere gange 
har været oversvømmet i forbindelse med storme. Allerede 
i 1909 startede man derfor med at bygge diger. I dag er det 
meste af øen inddæmmet.

Egholm er i dag på 605 hektar. Hovedparten er opdyrket, 
men der er stadig mulighed for at nyde den vilde og smukke 
natur på øen. Strandengene langs Limfjorden og Tagholme-
ne nord for øen,  benyttes flittigt af rastende  gæs og svaner 
og ynglende ænder og vadefugle.

Historie
Ingen ved præcist, hvor længe Egholm har været beboet, 
men man har kendt til øens ejerforhold siden Egholm blev 
beskrevet i Valdemar Sejers Jordebog over Kronens Gods i 
1231. I perioden frem til 1809 blev øen flere gange handlet 
mellem konger, herremænd og Vor Frue Kloster i Aalborg. 

I 1809-10 købte Egholmerne selv de 1030 tønder land til 
selveje. Øen blev fordelt på 6 næsten lige store gårde.I 
perioden 1818-28 skete der en yderligere udstykning til 20 
landbrug. Egholm har haft eget mejeri og egen skole, men 
begge er i dag nedlagt. 

Den første motordrevne postbåd kom til øen i 1914. Den 
betød, at man fik faste daglige forbindelser til fastlandet.

Øen i dag
Egholm har ca. 50 faste beboere. Der er 11 landbrug og 8 
beboelseshuse.

Infohytte og toilet
Ved færgelejet på Egholm er der en infohytte med informa-
tion om øens natur, vandreruter m.v.
Ved kiosken overfor restaurant Kronborg er der et offentligt 
handicaptoilet. 

Vandreture på Egholm
På øen er afmærket 3 vandreruter som giver den naturinte-
resserede vandrer mulighed for at lære  Egholms natur nær-
mere at kende. Stierne er afmærkede med orienteringspile 
og starter ved Kronborg. 
Find folder på www.aalborg.dk/egholm

Restaurant Kronborg
Ved færgelejet ligger restaurant Kronborg, der er åbent i 
sommermånederne. 
Se mere på www.kronborg-egholm.dk

Egholm gamle skole
Skolen udlejes som lejrskole. Se mere på www.aalborg.dk

Egholm Vestergaard
Øens største gård, Egholm Vestergaard er indrettet som luk-
suslandsted med 18 dobbeltværelser med alle moderne facili-
teter. Det benyttes til møder, kurser og selskabelighed.
Se mere på www.ev.dkEgholmfærgen

Sejlplan og takster 2017.

Takster Tur/ 
retur

Klippe-
kort 10

Børn gratis i 2017 0 0

Voksne 20 125

Pensionister gratis i 2017 0 0

Personbiler + anhænger under 6 m 66 468

Personbiler + anhænger over 6 m 90 660

Motorcykel og knallert 45 42 310

Minibus inkl. fører, max. 8 passagerer 95

MX-bus, inkl. fører, max. 25 passagerer 115

Stor bus, inkl. fører og passagerer 208

Lastbil under  6 t, inkl. gods og fører 90

Lastbil over 6 t, inkl. gods og fører 125

Rendegraver/gummiged 90

Personbefordring for beboere bosat på Egholm er gratis.

Egholmfærgerne
Færgen Egholm 1 må sejle med 29 passagerer, 3 personbiler og 
kan maksimalt laste 12 t. Sejler fra kl. 14.30 og resten af dagen. 

Færgen Egholm 2 må sejle med 96 passagerer, 10 personbiler og 
kan laste 37,5 t pr. enhed og totalt 39,5 t. Sejler hver dag til kl. 14.30.

Sejlplan
Afgang fra Aalborg hver halve time:

Overfartstid ca. 5 minutter.

Man - Tors Fredag Lørdag Søn-helligdage
06.30 06.30 07.30 09.00

00 00 00 00
30 30 30 30

23.00 00.00 00.00 23.00
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Egholmfærgen
Sejlplan og takster 2017.

 
Find oplysninger i Egholmfærgens sejlplan og takster.

Det tager ca. ______________ minutter at sejle til Egholm. Der sejler en færge hver _______________ time.

I 2017 koster det for en voksen _________ kroner at sejle med færgen. For et barn er prisen ___________ kr.

Prisen for at få en rendegraver eller en gummiged med færgen er _______________ kr.  

En minibus med chauffør og højst 8 passagerer skal betale _______________ kr. for at sejle med færgen. 

En personbil med en anhænger under 6 meter koster __________ kr. og over 6 meter koster __________ kr.

Når det er færgen Egholm 1, der sejler, må der højst være _________ passagerer og __________ personbiler.

Med færgen Egholm 2 må der højst være ____________ passagerer og _____________ personbiler om bord.

Om onsdagen sejler den første færge fra Aalborg kl. _______________ og den sidste kl. _______________ .

Hvis man bor på Egholm og vil benytte færgen, skal man betale __________ kr. for hver tur. 

Taksten for en motorcykel er __________ kr. Hvis man har et klippekort er prisen kun __________ kr. pr. tur.

Om formiddagen sejler færgen ________________________. Om aftenen sejler  ________________________.

5
20

90
95

66

96
6.30

0
42

EghoIm 2
31

EghoIm 1

29
90

10
23.00

3

haIve
0
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Et maleri 

”Sankt Hans fest
i Mølleparken” 

-  et maleri af  

Esben Hanefelt Kristensen
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Esben Hanefelt Kristensen 
er kunstmaler og bor i Aalborg.

Esben maler ofte billeder med 
stærke farver og mange detaljer. 
Man bliver aldrig færdig med 
at gå på opdagelse i billederne.

Foruden mange flotte malerier 
har Esben Hanefelt også lavet 
billederne til flere bøger.

Især en bog med fortællinger 
fra bibelen er blevet en succes. 
Den er oversat til flere sprog.

Billedet her har fået navnet: 
”Sct. Hans fest i Mølleparken”.

I billedet er der medtaget nogle 
af naboerne til Mølleparken: 
Aalborgtårnet, Zoo, Kunsten 
(Kunstmuseet) og Stolpedals- 
skolen, hvor maleriet hænger.

Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Billedet er malet af Esben Hanefelt Kristensen.

I øverste højre hjørne sidder der tre papegøjer.

Vi ser et anker, der hænger ned fra en luftballon.

Der er mange mennesker samlet omkring et bål.

Kunstmuseet i Aalborg har fået navnet Kunsten.

Maleriet hænger i Jens Bangs Stenhus i Aalborg.

Esben Hanefelt har lavet billeder til flere bøger.

Maleriet viser en Sankt Hans fest i Mølleparken.

Mølleparken er en park, der ligger i København.

Nederst i billedet kigger to svaner mod hinanden.

Der sidder en ugle oppe i øverste venstre hjørne.

ja nej

Et maleri 

”Sankt Hans fest
i Mølleparken” 

-  et maleri af  

Esben Hanefelt Kristensen

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
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Vitser   HA!   HA!     

”Vores lærer  
har aldrig set en hest!” fortalte Søren sin mor.

”Det kan vist ikke passe.”
”Jo, for da jeg havde tegnet  en hest  i dag, vidste læreren ikke, hvad det var.”

Søren er god til at tegne heste.    

 X
Ja Nej

  

En ældre mand  kommer kørende  på motorvejen, da hans kone  ringer ham op på mobilen:”Mads! Kør nu forsigtigt på vej hjem.  
Jeg har lige hørt, at der er en tosse,  

der kører imod trafikken på motorvejen!””En, siger du!  Der er jo flere hundrede af dem!”Manden kører i det rigtige spor.   

 X
Ja Nej

   

”Kan du huske,  
du lovede mig en tyver, hvis jeg opførte mig  ordentligt i skolen i en hel uge?” spurgte drengen.

”Ja!” svarede moderen.
”Du har sparet en tyver, mor!”
Drengen var artig hele ugen.  

 X
Ja Nej

   

”Far!” 

- ”ja, min dreng!”

”Du kan ellers tro, at lærer Nielsen 

henne i skolen er misundelig på dig!”

”Nå, hvorfor det?”

”Det ved jeg ikke. Men i dag sagde han:

Jeg ville ønske, at jeg var din far!  

Bare i fem minutter!”

Læreren synes, drengen er en rar elev.   

 X
Ja

Nej

  

Politibetjenten stoppede en bilist:  
”Tillykke, du er bilist nummer  

1 million. Du har vundet 10.000 kr.! 

Hvad vil du bruge pengene til?”Bilisten: ”Tja, jeg har altid  
ønsket mig et kørekort.”Bilisten kørte lovligt i sin bil.    

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

Min far og mor sparer sammen til en    vinger

Sommer-fugle har seks ben og fire    rotter

Josefine går roligt ned ad den stejle    ferie

Et marsvin er i familie med mus og     appetit

Hun spiser den stegte sild med god    trappe

Bladene falder af træerne, når det er     kroner

Man må ikke køre motor-cykel uden     havn

En ny traktor koster mange tusinde    efterår

Skibet satte kursen mod en fremmed    ryggen

Pindsvinet har rigtig mange pigge på     kørekort

Henning asede og masede med at fælde    hospital

Vi besøgte moster Lene, da hun lå på et    træer

En flamingo og en stork har meget lange     kasket

Min onkel Nicolaj går næsten altid med    regne

Dyrene krøb i skjul, da det begyndte at     ben

I eventyr hører vi ofte om prinsesser og     luften

Hver morgen spiser jeg havregryn med     æbler

En helkopter kan holde helt stille oppe i     drager

Lige nu har vi meget travlt med at plukke    mælk

Oppe på flagstangen sad en solsort og     fløjtede
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Fru Uldal
Anna-Marie Helfer

Hun hed fru Uldal,  
og hun var gammel.
Hun boede i et hus  
sammen med sin mand.  
Han var syg og lå altid i sengen. 
Fru Uldal gav ham piller og mad.

Fru Uldal var sær – meget sær.
Hun havde aldrig rigtigt tøj på.
Kun en underkjole.
Den havde vist en gang  
været rosa.
Da den var ny, altså.
Nu var den grå og brun.

Det så dumt ud  
med den underkjole.
Ingen gik ud sådan.
Det var pinligt.

Det er jo længe, længe siden.
Det var den gang, Mie var barn.
Om vinteren havde fru Uldal  
en trøje over sin underkjole.

På fødderne havde hun  
sutsko af stof.
Der var ikke mange,  
der snakkede med fru Uldal. 
Hun var for sær.

Men så snakkede hun  
bare med sig selv.
Det gik fint. 

Mie boede i fru Uldals hus. 
På 1. sal boede hun  
med sin mor og far og Buller.
Buller var hendes bror.
Han var kun fire år.

De boede i en lille lejlighed.
Der var en lille stue.
Så var der et værelse  
fyldt med senge.
En til hver!
Det er klart.
Og så var der  
ikke flere værelser.
Jo! Et lille køkken var der.
Med to gasblus.
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Fru Uldal
Anna-Marie Helfer  

Fru Uldal var en gammel kone.

Hun var syg og lå mest i sin seng.

Fru Uldal gik altid i en natkjole.

Hun havde en mand, der var syg.

Manden fik både piller og mad.

Mie boede også i fru Uldals hus.

Hun havde en hund, der hed Buller.

Det var Mies bror, der hed Buller.

Der var to gasblus i Mies køkken.

Der var et fint WC i Mies lejlighed.

Der var et lokum ude i gården.

ja nej
Bad?
Nej, det var der ikke. 
Men ude i gården  
var der et lokum.  
I døren var et lille hjerte.
Inde var der en spand  
til tis og lort.

Man sad på et bræt.
Og så tørrede man sig  
med en gammel avis.
Det var fint.

Sådan gjorde alle folk.
Det var bare rigtig koldt  
om vinteren.
Man måtte jo 
have numsen bar.

Pølserne stod  
frosne i tisset.
Men de lugtede ikke,  
når de var frosne.
Det var bare svært  
at få spanden tømt.

Det hele var en stor,  
frossen klump.
Man måtte hælde  
varmt vand på.
Det var også svært  
at få gravet et hul 
til det hele. 
Det er klart.

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Fru Uldal elskede dyr.
Hun havde en kat.
Tormod hed den.

Og hun havde høns.
De kom også ind  
i hendes køkken og stue.

Fru Uldal stegte tit flæsk.
Det elskede Tormod.
Den hoppede op på bordet.
Og så: snup!
Den stak poten frem  
og snuppede et stykke.

Av, av, av!
Det var varmt.
Det er klart.
Men lækkert.
Mjav!

Fru Uldals høns gokkede  
rundt på bordet.
De spiste lidt brød,  
hvis de fandt noget.

Og klask! Så røg der en klat!
Lige ned på bordet.

Det var ok for fru Uldal.
Fru Uldal var faktisk  
også sød ved børn.

Tit lagde hun kager på trappen 
til Mie og Buller.

Men det så hønsene jo.
De hoppede op  
og hakkede lidt i dem.  
Og så: en lort ved siden af.
Tak for mad!

Mie og Buller havde kaniner.
De boede i et bur ude i haven.
Deres far hjalp  
med at passe dem.

Når de blev store, blev de solgt.
En slagter købte dem.
Mie og Buller  
fik nye sko for pengene.

Eller: det var planen!
Men fru Uldal kunne ikke  
holde det ud.
Kaniner i bur! Nej, hvor synd!
Hun åbnede lågen.
Sådan!
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Fru Uldal var meget glad for dyr.

Hun havde en kat, der hed Bimmer.

Hønsene kom ind i fru Uldals stue.

Katten lavede lort oppe på bordet.

Mie og Buller havde kaniner i et bur.

Kaninerne var inde på Mies værelse.

Fru Uldal lukkede tit kaninerne ud.

Kaninerne løb altid ud på fortovet.

Nej, de løb rundt inde i folks haver.

Folk kunne godt lide Mies kaniner.

De blev nød til at sælge kaninerne.

ja nejKaninerne hoppede ud.
De løb rundt i folks haver  
og spiste alt muligt.
Nej, hvor blev folk sure.
Mie og Buller  
måtte fange dem.
Ind i buret med dem.
Men næste dag …….
Ud igen med dem.

Det gik bare ikke.
Mie og Buller  
måtte sælge  
hver en kanin.

Men de fik kaniner igen,
da de var flyttet.
Det var det bedste.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Viden om fugle

FAKTA
1 kilo (kg): 1000 g

1 uge:  7 dage.

1 kuld: 
det antal unger,                                                                                                                                          
der er født 
på samme tid.

standfugl:
en fugl, som er                                                                                                                                          
hos os hele året.

trækfugl:
En fugl, som rejser                                                                                                                                          
til et varmere sted,                                                                                                                                          
når den har ynglet.

gnaver:
dyr med tænder,                                                                                                                                       
der er gode                                                                                                                                          
til at gnave med.
Bl.a. mus og harer.

Knopsvane

længde: ca. 150 cm
vægt: op til 16 kg
føde: frø og plantedele
antal æg: 1 kuld à 4-6 æg
rugetid: 5 uger
hos os: standfugl
alder: op til 26 år

Landsvale

længde: ca. 20 cm
vægt: op til 25 gram
føde: insekter
antal æg: 2 kuld á 4-6 æg
rugetid: 2 uger
hos os: trækfugl til Afrika
alder: op til 26 år

Musvåge

længde: ca. 55 cm
vægt: op til 1,2 kg
føde: mest små gnavere
antal æg: 1 kuld á 2-3 æg
rugetid: 5 uger
hos os: standfugl og trækfugl
alder: op til 28 år

Natugle

længde: ca. 38 cm 
vægt: op til 1/2 kg
føde: næsten kun mus
antal æg: 1 kuld á 2-4 æg
rugetid: 30 dage
hos os: standfugl
alder: op til 21 år
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Viden om fugle
Læs oplysningerne om de fire fugle og svar på spørgsmål. 

Nogle af svarene står ikke direkte i teksterne, men derimod ”mellem linjerne” 

- så læs omhyggeligt og tænk dig godt om.

En knopsvane bliver _________ cm længere end en landsvale.

Hvilken af de fire fugle kan blive ældst? _________________________ Den kan blive _________ år.

En landsvale kan veje op til ________ g, en musvåge ___________ g og en natugle ___________ g.

Hvilken af de fire fugle kan vi ikke møde i Danmark om vinteren? __________________________.

Hvor i verden er landsvalen, når det er vinter? ______________________________.

En musvåge må ruge på sine æg i ____________ dage, inden der kommer unger.

Hvilken af de fire fugle yngler mere end engang om året? _________________________.

To af fuglene lever mest af gnavere. Det er _____________________ og ______________________.

Landsvalen kan ikke være i Danmark om vinteren, fordi... _________________________________.

Hvorfor mon det netop er landsvalen, der får flest unger? ________________________________.

130

25

35

IandsvaIen
Afrika

IandsvaIen
musvågen natugIen

der er ikke nok insekter
der dør mange på de Iange rejser

1200 500
28musvågen
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved madskål. 

1 10 3

5 8 6

7 4 9

11

drivhus

tøjsnor

knurhår

kIaphat 2

fodspor vingIas

pigtråd græskar

marsvin gravhøj

mursten madskåI12
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Synonymer
Træk streg mellem ord og sætninger, der betyder omtrent det samme.

Ræd som en hare.     Sund og rask.      

Klappe hesten.     Klare sig selv.    

Frisk som en fisk.     Meget bange.     

Har ild i rumpen.     Tage det roligt.   

Stå på egne ben.      Farer omkring.   

Slå sig på flasken.     Komme galt af sted.   

Give bolden op.     Begynde at drikke.     

Brænde fingrene     Gøre smerten værre.   

En underlig fisk.     Sætte noget i gang.    

Gnide salt i såret.     En mærkelig person.    

Leve som hund og kat.     Hverken det ene eller det andet.

Hverken fugl eller fisk.     Nu kommer der forandringer. 

Bide i det sure æble.     Leve sammen og altid skændes.

Der blæser nye vinde.      Vil ikke høre det, der bliver sagt.

Vende det døve øre til.     Gøre noget, man ikke har lyst til.

Slå to fluer med et smæk.     Noget hænger ikke sammen.

Kunne høre græsset gro.     Få ordnet to ting på én gang.

Hverken hoved eller hale.     Nu forstod jeg det pludseligt.

Tage tyren ved hornene.     Havde en rigtig god hørelse.

Der gik et lys op for mig.     Gøre noget ved et problem.
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Et folkeeventyr
De tre Bukke Bruse
Der var engang tre gedebukke, som boede nede i en dal. 
De havde stået inde i den mørke stald i hele vinteren. 
Men endelig var det blevet forår, og vejret var dejligt.  
Derfor ville de op på sæteren og æde af det friske græs.

Alle tre gedebukke hed Bukke Bruse, men da de ikke var  
lige store, havde de navne efter deres størrelse - den  
lille Bukke Bruse, den mellemste Bukke Bruse og den  
store Bukke Bruse.

For at komme op til sæteren, skulle de passere en bro,  
og under broen boede der en stor og fæl trold.

Først kom den lille Bukke Bruse op til broen og begyndte  
at gå over. "Trip, trap, trip, trap" lød det, da han gik på broen. 
 
"Hvem er det, der tripper på min bro?" råbte trolden. 
"Åh, det er bare mig, den lille Bukke Bruse. Jeg skal op på sæteren for at æde mig fed",  
sagde han med sin spinkle stemme. 
"Nu kommer jeg og æder dig!" råbte trolden. 
"Åh nej, æd ikke mig. Jeg er så lille og tynd. Vent hellere. Om lidt kommer den mellemste  
Bukke Bruse. Han er meget større." 
"Nå, så lad gå da," sagde trolden.
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Et folkeeventyr
De tre Bukke Bruse Lidt efter kom den Mellemste Bukke Bruse ud på broen. ”Trip, trap, trip, trap” lød det,  

da han gik på broen.  
”Hvem er det, der går på min bro?” råbte trolden. ”Det er bare mig, den mellemste Bukke 
Bruse. Jeg skal op på sæteren for at æde mig fed”, sagde han. 
”Nu kommer jeg og æder dig!” råbte trolden. 
”Åh nej, æd ikke mig. Vent hellere, om lidt kommer den store Bukke Bruse. Han er meget 
større!” sagde han med sin helt almindelige stemme. 
”Nå, så lad gå da,” sagde trolden.

Lidt efter kom den største Bukke Bruse ud på broen. 
”TRIP, TRAP, TRIP, TRAP” lød det, da han gik på broen. 
”Hvem er det, der tramper på min bro?” råbte trolden.

”Det er den store Bukke Bruse. Jeg skal op på sæteren 
for at æde mig fed”sagde han med sin grove stemme. 
”Nu kommer jeg og æder dig!” råbte trolden. ”Kom du 
bare”, brølede den store Bukke Bruse.”Jeg er ikke bange 
for dig, for jeg har horn og jeg kan stange!”

Den store Bukke Bruse sænkede hovedet og for hen og stangede trolden, så den døde og fløj ud 
over broen. Og ingen har set trolden siden den dag. Så gik den store Bukke Bruse op på sæteren, 
og hele sommeren åd den græs sammen med den lille Bukke Bruse og den mellemste Bukke 
Bruse. Først da det blev efterår gik de alle tre tilbage til stalden for at være der om vinteren. 

Snip, snap, snude, så er eventyret ude.
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Folkeeventyr
Ingen ved, hvem der har fundet 
på folkeeventyrene. De er ofte 
blevet fortalt i flere hundrede år, 
inden der var nogen, der skrev 
dem ned.

Folkeeventyrene begynder ofte 
med ”Der var engang...” og tit 
slutter de med med... ”og de 
levede lykkeligt til deres dages 
ende” eller ”snip, snap, snude,  
nu er den historie ude.”

I folkeeventyrene møder vi tit 
mange gentagelser, og tallene 
3, 7 eller 9 bliver ofte brugt. 
Desuden ser man ofte nogle 
modsætninger som ond og god, 
rig og fattig, smuk og grim.

I folkeeventyrene optræder der 
tit trolde og hekse eller andre 
overnaturlige kræfter.

Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Historien om de tre Bukke Bruse er et folkeeventyr.

Alle folkeeventyr blev skrevet for ca. seks år siden.

De tre gedebukke i eventyret hedder Bukke Bruse.

Gedebukkene skulle op til sæteren for æde sig fede.

For at komme op på sæteren skulle de køre på cykel.

Under en bro boede der femten store og fæle trolde.

Den lille Bukke Bruse havde en meget grov stemme.

Den mellemste Bukke Bruse trampede hårdt i broen.

Den store Bukke Bruse var meget bange for trolden.

Om vinteren bor de tre geder i en stald nede i dalen.

I folkeeventyr møder vi ofte tallene tre, syv eller ni.

ja nej

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

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

ja nej

Et tog kører på skinner. X
Man kan sidde på en stol. X
En kane er en stor slæde. X
Solen skinner om natten. X
En tiger er bange for får. X
Man kan spise en globus. X
Vi kan bage brød i en ovn. X
En bøffel er en smuk fugl. X
Man kan drikke af et glas. X
En flue kan plukke æbler. X

ja nej

En lille mus kan fange en stor kat. X
Mange børn bliver døbt i en kirke. X
Man kan skære små grene af et træ. X
Vi kan bygge et hus af træ og sten. X
De fleste ligger i en seng om natten. X
Man kan klippe i papir med en saks. X
Vi kan købe rødbeder hos en bager. X
Jesus blev født på et meget fint slot. X
Der kan være koldt, når det er vinter. X
Man rører i en kop med en tynd stok. X
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Diagram - efternavne

Lav et søjlediagram over de 10 mest almindelige efternavne i Danmark.

Jensen Nielsen Hansen Pedersen Andersen Christensen Larsen Sørensen Rasmussen Jørgensen

260.000  260.000 215.000 160.000 160.000 120.000 115.000 110.000  95.000    90.000

260.000 260.000

240.000 240.000

220.000 220.000

200.000 200.000

180.000 180.000

160.000 160.000

140.000 140.000

120.000 120.000

100.000 100.000

80.000

Jensen Nielsen Hansen Pedersen Andersen Christensen Larsen Sørensen Rasmussen Jørgensen

80.000
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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

krone og druer 9
skive og gryde 5
druer og spade 1
svane og kjole 8
spade og skive 10

gryde og kjole 4
druer og svane 6
krone og gryde 2
spade og krone 7
skive og svane 3
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Holger og dinoen
Anna-Marie Helfer

Holger bor i Flaksby.
Byvej nummer 5.

Lidt nede ad vejen  
bor fru Corinta.  
Hun bor i nummer 13.

Fru Corinta ligner  
slet ikke Holgers mor.
Holgers mor er smart  
og ret ung.  
Fru Corinta er vist gammel. 
Hendes hår er i hvert fald gråt. 
Det er langt og med store krøller.

Fru Corinta går i lange skørter. 
Det ser flot ud, synes Holger. 
Men også sært.

Fru Corinta ligner lidt en heks. 
Og hun er vist en heks.
Hun kan i hvert fald trylle.

Men fru Corinta er flink nok. 

Og Holger går tit ind til hende. 
Det må han gerne.
Han må bare ikke lure.
Så bliver fru Corinta sur.
Og Holger bliver til en frø.

Fru Corinta roder altid i sin have.
Så har hun hat på.

Holgers mor går ikke  
med hat i haven.  
Kun da, hvis solen skinner.

Fru Corinta har altid hat på.  
En stor, sær hat.
Fru Corinta har masser  
af krukker.  
Dem planter hun i.

Måske planter hun  
magiske urter.  
Noget, hun kan lave pulver af. 
Magisk pulver!
Noget, hun kan trylle med. 
Det tror Holger.
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Holger og dinoen
Anna-Marie Helfer

 

Holger bor Byvej nummer fem i Flaksby.

Fru Corinta bor også på Byvej i Flaksby.

Hun har helt sort hår og ligner en heks.

Fru Corinta går altid med en lyserød hat.

Der er et gult spænde i den store sorte hat.

Hun kan lave et pulver, man kan trylle med.

Hvis Holger lurer, bliver han til en frø.

Man ser meget tit Fru Corinta ude i sin have.

Der er både blå og røde blomster i haven.

Holger kan godt lide fru Corintas sorte kat.

Han har en lille rød dino til at lege med.

ja nej
Holger vil bede fru Corinta  
om at trylle.  
Det har han tænkt sig.
Holger har nemlig  
en lille dino i plast. 

Den er bare  
til at lege med og helt lille.  
Men den rigtige  
var en af de store dinoer.
En af dem, der spiste kød. 
Masser af kød.
Holger kan ikke huske,  
hvad den hedder.
Han kalder den bare TR.

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Holger elsker dinoer.
Og han leger  
tit med sin TR-dino. 
Han leger, den er ægte og i live.
Men tænk,  
hvis den rigtig var i live. 
Det kunne Holger  
godt tænke sig.

Måske kan  fru Corinta 
trylle den i live. 
Det kunne være sejt.
Holger går hen 
til fru Corinta. 
Han har sin dino med.
Han beder hende 
trylle den stor.

”Er det nu 
en god idé, Holger?” 
Fru Corinta ser lidt nervøs ud. 
”Ja, da, det er en super idé.” 
Holger er sikker.
”Det kunne være vildt sejt.”

”Okay”, siger fru Corinta.
”Som du vil.
Men du siger det ikke til nogen. 
Så tryller jeg dig til en frø.
Er du med på den?”
”Ja, ja, da,” siger Holger.
”Det ved jeg godt.
Du har jo sagt det.
Og jeg siger ikke noget.”

Fru Corinta går  
ind i sit lille skur.  
Der gemmer hun sære ting.
Hun finder noget pulver  
til Holger.  
”Drys det her på dino,” siger hun. 
 
”Så sker der ting og sager.”
”Hvor vildt,” siger Holger. 
”Og tak,” råber han.
Han løber ud på gaden. 
Han kan slet ikke vente.
Holger sætter dinoen  
på fortovet.  
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Han drysser pulver  
på dens hoved.

Og straks sker der noget.
Fusch, krash, kabang og kabum! 
Dinoen vokser og vokser.
Den vokser helt op
over fru Corintas hus.

Den bliver vildt stor.
Den brøler og savler og fråder. 
Men der er ingen, der ser det. 
Der er jo kun Holger.

Dinoens lange hals  
svajer frem og tilbage.
Den leder efter noget.
Så forstår Holger, hvad det er. 
Dinoen leder efter mad.

Og nu ser den Holger.
Gys!  
Holger er blevet til mad.  
En lille bid for en TR.  
Lige til en hul tand.

Holger må væk i en fart.
Han springer op på sin BMX. 
Han cykler og cykler.
Og bag ham løber dinoen. 
Den har lange, lange ben. 
Holger kan mærke dens ånde. 
Dinoen er lige bag ham.

Holger cykler og cykler.
Nu er han uden for byen.

På marken går 6 røde køer.
De går bare og tygger drøv.
De aner ikke, at en TR er farlig.

Men dinoen er ikke så dum.
Den får straks øje på køerne.
Og så glemmer den alt om Holger. 
MAD!! Masser af mad!
Dinoen kaster sig over  
den første ko.  
Den æder den med hud og hår.
De andre kikker dumt.
”Muh!” siger de og glor.
Dinoen æder en ko til. 
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De andre går lidt væk. 
Hvad sker her lige?

Så ser Holger hr. Bonde. 
Han ejer køerne.
Han drøner ud på marken. 
Og han har sin bøsse med.

Holger bliver bange. 
Hvad nu?
Hvem skal skydes? 
Holger eller dinoen?
Men hr. Bonde ser ikke Holger. 
Og dinoen ser ikke hr. Bonde. 
Den jagter ko nummer tre.
Og det finder hr. Bonde sig ikke i.  
Han løfter sin bøsse.
Han sigter og skyder.  
”Pang, pang, pang”
Dinoen falder.

Mange tusind tons kød  
ligger der.  
Dinos lange hals  
ligger hen ad jorden. 

Den er død som sild i lage.
Dinoens mund åbner sig.
Tungen falder ud.
En halv meter tunge. Ad!
Holger er vildt bange. Hvad nu?
Hans dino har spist tre køer. 
Hvad mon hr. Bonde siger til det? 

Men hr. Bonde siger ikke noget. 
Han råber.
”Magda!” råber han. ”Magda!”

”Hvad?” siger Holger.
”Det er min kone, knægt!
Hun skal komme med et kamera. 
Vi skal have et foto.
Et foto af den store jæger.

Den store jæger med sit bytte.
Det her er noget særligt. 
Det kan man prale med, du. 
Jeg har skudt en dinosaur.”
Hr. Bondes gård ligger  
lige bag marken.  
Og nu kommer  
Magda med et kamera.

Hr. Bonde stiller op til foto.
Han løfter sin bøsse.
Han sætter sin fod  
på dinos tunge. 
Og så griner han.
”Ha, ha, ha!”
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Holger går hen til fru Corinta med sin dino.

Fru Corinta giver Holger en lille flaske saft.

Nej, der er et pulver, han får af fru Corinta.

I haven drysser Holger pulveret på dinoen.

Pulveret virker, og dinoen bliver meget stor.

Den store dino har kun små flade tænder.

Dinoen er sulten og vil have en masse mad.

Holger bliver meget bange og løber væk.

Han cykler ud af byen på sin BMX cykel.

Ude på en mark æder dinoen tre gule køer.

Hr. Bonde kommer ud og skyder dinoen.

ja nej
Hr. Bonde er slet  
ikke sur på Holger.  
”Skidt med de 
par køer.
Jeg har skudt 
en dinosaur.
Det er sejt.”

Hr. Bonde lægger  
sin arm om Holger.  
”Nu kommer du
med Magda og mig ind.
Du skal have 500 kroner.
Jeg har jo skudt din dino. 
Så det har du fortjent.”

500 kroner!
Hvor vildt!
Godt,  
Holger ikke skal 
betale de tre køer.
Og hvor sejt 
at kende en heks. 
En flink heks altså.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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Sange
Træks streg mellem første og anden linje i sangene.

Jeg ved en lærkerede     boller vil jeg have

Fastelavn er mit navn     er en dygtig bager

På loftet sidder nissen     jeg siger ikke mer`

Bagermester Harepus     nej hvor er den sød

Se den lille kattekilling     med sin julegrød

Lille Peter Edder-kop     venter på vi får begyndt

Juletræet med sin pynt     kravled´ op ad muren

Der er et yndigt land     den spreder guld på sky

I østen stiger solen op     gik tur på et rabarberblad

Mariehønen Evigglad     det står med brede bøge

Dejlig er den himmelblå     der skal være have til

Se den lille kattekilling     for jeg har fået maske på

Jeg en gård mig bygge vil     lyst det er at se derpå

Et barn er født i Bethlehem     nej hvor er den sød

Kan du gætte, hvem jeg er     thi glæder sig Jerusalem

Snemand Frost og frøken tø     som elsker sjov og mekanik

Hist hvor vejen slår en bugt     gik en tur ved Søndersø

Den lille frække Frederik     sidder i en gummipoppel

Tinge-linge-later, tinsoldater     ligger der et hus så smukt

Tyggegummikongen Bobbel     bly-matroser, bum, bum, bum
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Kirsebæ
i bakke

20,-

Nye danske 

BLOMÅL
pr. stk. 15,- 

Biller i karry
med løse ris

45,-

Sodmælk
1 liter
9,95

GALJOL
 2 pk. 

frit valg 20,-

FORRET: 
Klar suppe

m/død- og  
melboller

½ KILLING
m/pommes frites

50,-

KOGT SINKE
pr. stk.  
40,-

Detektivopgave
Find en fejl i hver af disse annoncer. Sæt en ring om fejlordet 
og skriv det rigtige ord på stregen under annoncen.

gajoI

bIomkåI

boI Ier

sødmæIk

kyI I ing kirsebær

kød skinke
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Tegneserier
En tegneserie er en række billeder, der tilsammen fortæller en historie. Nogle gange er der ingen tekst 
til billederne. Andre gange er der lidt eller en del tekst, der sammen med billederne fortæller en historie.

Der er rigtig mange, der elsker at læse tegneserier – både børn og voksne og mænd og kvinder.  
Men de fleste læsere er mænd og især drenge. Nogle af de populæreste tegneserier er ”Tintin”, 
”Anders And” og ”Radiserne”.

Vi møder tegneserier som hurtige og sjove striber i aviser og ugeblade eller i tegneseriehæfter 
og bøger med lange historier.

I tegneserier benytter tegneren sig ofte af en række forskellige virkemidler, som letter forståelsen  
for læseren. Det kan f. eks. være talebobler eller stjerner, der viser smerte. Det kan også være en 
kraftig lyd, der skrives med store bogstaver ”BANG” ”KRASJ” eller det kan være fartstriber, der viser, 
at der er ”fart over feltet”.

Lises verden
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Tegneserier kan fortælle historier.

Der er altid tekster i en tegneserie.

Alle piger læser mange tegneserier.

Der er tit talebobler i en tegnserie.

Høj hastighed vises med fartstriber.

Der findes film med ”Anders And”.

Lise bliver glad, da vækkeuret ringer.

Hun slukker forsigtigt for sit vækkeur.

Lise kaster sit vækkeur ud af vinduet.

Riko er ude at gå med et lyseblåt flag.

Han ønsker, at nogle følger efter ham.

Riko opgiver og smider flaget fra sig.

Rikos verden

Sæt x ved ”ja” eller ”nej” ja janej nej

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
XX
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blad skib svær spor

klud klør klit brød

glas blod skab plus

blæk flue tres klat

stål skur stol smed

spæk greb skør pris

plys trin plan brud

brun blød prut støv

krig gryn snor spir

skab fjer skål glød

Hvad ser du?
Sæt en ring om de rigtige ord.
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blad skib svær spor

klud klør klit brød

glas blod skab plus

blæk flue tres klat

stål skur stol smed

spæk greb skør pris

plys trin plan brud

brun blød prut støv

krig gryn snor spir

skab fjer skål glød

Barske rim og gåder 
Læs sætningerne og skriv det rigtige ord på stregen.

Alle børnene nåede over vejen – undtagen Peter – han manglede en ___________________! 

Alle børnene sad i flyet, undtagen Inge – hun sad ude på en _________________!

Alle børnene blev taget af politiet, undtagen Emil – han stak af i sin _____________!

Alle børnene kom med flyet til Tyrkiet, undtagen Mads – han havde glemt sit ____________!

Alle børnene opførte sig pænt – undtagen Ruth – hun slog en stor ______________!

Alle børnene tørrede fødder, undtagen Lotte – det var hende, der var _________________!

Alle børnene kyssede, undtagen Yvonne – hun havde dårlig ________________!

Alle børnene samlede flasker, undtagen Otto – han havde vundet i _________________!  

Alle børnene spiste pænt – undtagen Aske – han blev ved med at ______________________!

Alle børnene spiste rugbrød, undtagen Tage – han spiste kun _______________!

meter
vinge

biI
pas

prut
måtte

ånde
Iotto

kage
smaske
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Antonymer
Træk streg mellem ord, der betyder det modsatte.

aften       sammen altid       forfra rig      grov

alene       sommer bagfra       aldrig fin      fugtig

farlig        morgen lidt         yngre dyr      uens

vinter       goddag ældre       nederst tør      fattig

farvel       ufarlig øverst       meget ens      billig

foran       optaget åben       udlån god      bange

lykke       bagved ældst       forkert lunt      gammel

ledig       sidste indlån       lukket tryg      dårlig

sorte       ulykke rigtig       yngst delt      køligt

første     hvide forår       efterår ung      samlet
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Gæt gåder
Læs beskeden i rammen og skriv tallet på det svar, som passer.

Hvad er det,
der kan ligge ned  

og gå?

4

Hvilket køretøj 
har både hjul og 

ben?  

11

Hvad kommer i 
skole hver dag, uden  

at lære noget?

2

Hvad går over 
vandet, men står 
dog altid stille?  

12

Hvad det det  
for en høne, 

 der ikke har fjer?

8

Hvad er det for en 
mand, der aldrig  
har været barn?

9

Hvad er det  
for en hest, der aldrig 

har været føl?

7

Hvad er det for  
et øje, der ikke  

kan se?

3

Hvad er det for en 
fugl, der ikke
har et næb?

5

Hvad er det,  
der kan løbe  
men ikke gå?

1

Hvad kan  
solen aldrig  
skinne på?

6

Hvad har en hals
men ikke  

noget hoved?

10
1 En vandhane

2 En skoletaske

3 Et nåleøje

8 En mariehøne

9 En snemand

10 En flaske

11 En trillebør   

12 En bro4 Et armbåndsur

5 En sommerfugl

6 Skyggen

7 En gyngehest
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