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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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Jens Porsborg Larsen
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved kirsebær. Læs ordet ved siden af og se, hvor du skal skrive 2.
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Københavns Metro
Kort over linjer og stationer i Københavns Metro.

S-tog

Alm. tog
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Transport med Københavns Metro
Læs metrokortet og udfyld de tomme streger.

Ml kører fra ________________ til ____________________________ . Linjen har en ________________ farve.

M2 kører fra ________________ til ____________________________ . Linjen har en ________________ farve.

M3 kører i en cirkel og kaldes ________________________________. Linjen har en ________________ farve. 

M4 kører fra _______________________ til ______________________ . Linjen har en ________________ farve.

I Cityringen (M3) er der _________ stationer, hvor man enten  kan stige på eller stå af et metro-tog.

Alle fire metrolinjer mødes ved ____________________________________ station.

Fra Sundby til Nordhavn skal vi bruge M_____ og M_____ og skifte ved _____________________________.

Fra Kastrup til Triangelen bruges M_____ og M_____ , og der skiftes ved ____________________________.

På disse tre stationer kan man både stige på et metro-tog, et S-tog og et almindeligt tog:

______________________________    ______________________________    _______________________________

VanIøse
VanIøse

Nørreport København H Østerport

København H
17

1
2

4
3

Kongens Nytorv
Kongens Nytorv

Kongens Nytorv

grøn
guI
rød
bIå

Vestamager
Lufthavnen
Cityringen

Orientkaj
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Der var engang en prins; han ville have sig en prinsesse, 
men det skulle være en rigtig prinsesse.

Så rejste han hele verden rundt, for at finde sådan en, 
men alle vegne var der noget i vejen, prinsesser var der 
nok af, men om det var rigtige prinsesser, kunne han ikke 
ganske *komme efter, altid var der noget, som ikke var 
så rigtigt.

Så kom han da hjem igen og var så bedrøvet, for han
ville så gerne have en virkelig prinsesse.

En aften blev det da et frygteligt vejr; det lynede og tordnede,
regnen skyllede ned, det var ganske *forskrækkeligt!

Så bankede det på byens port, og den gamle konge gik hen
at lukke op.

Det var en prinsesse, som stod udenfor. Men gud hvor hun så
ud af regnen og det onde vejr! Vandet løb ned af hendes hår
og hendes klæder, og det løb ind af næsen på skoen og ud af
hælen, og så sagde hun, at hun var en virkelig prinsesse.

Et eventyr
Prinsessen på ærten - et eventyr af H. C. Andersen.
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Et eventyr
Prinsessen på ærten - et eventyr af H. C. Andersen.

“Ja, det skal vi nok få at vide!” tænkte den gamle dronning, 
men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekamret, tog alle 
sengeklæderne af og lagde en ært på bunden af sengen, 
derpå tog hun tyve madrasser, lagde dem oven på ærten,
og så endnu tyve *edderdunsdyner oven på madrasserne.
Dér skulle nu prinsessen ligge om natten.

Om morgnen spurgte de hende, hvorledes hun havde
sovet.“Oh forskrækkeligt *slet!” sagde prinsessen, “jeg har 
næsten ikke lukket mine øjne den hele nat! Gud ved, hvad
der har været i sengen?

Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå 
over min hele krop! det er ganske *forskrækkeligt!”

Så kunne de se, at det var en rigtig prinsesse, da hun gennem de 
tyve madrasser og de tyve edderdunsdyner havde mærket ærten.  
Så ømskindet kunne der ingen være, uden en virkelig prinsesse.

Prinsen tog hende da til kone, for nu vidste han, at han havde 
en rigtig prinsesse, og ærten kom på *Kunstkammeret, hvor den 
endnu er at se, dersom ingen har taget den.

Se, det var en rigtig historie!
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Ordforklaring

komme efter
finde ud af

forskrækkeligt
forfærdentligt

edderdunsdyne:
en dyne, der er
fyldt med dun
fra en edderfugl

slet:
dårlig, ringe

Kunstkammer:
et slags museum
med værdifulde
og mærkværdige
genstande.

Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

H.C. Andersen har skrevet eventyret ”Prinsessen på ærten”.

En prinsesse rejser verden rundt for at finde en rigtig prins.

En aften blev der et frygteligt vejr med både lyn og torden.

I det væmmelige vejr, var der en pige, der kom til byens port.

Dronningen hørte pigens banken, og hun lukkede hende ind.

Den meget våde pige fortalte, at hun var en rigtig prinsesse.

Kongen ville undersøge, om den fremmede pige talte sandt.

Den snu dronning lagde en ært i bunden af prinsessens seng.

Oven på ærten lagde hun tyve madrasser og tyve dundyner.

Næste morgen fortalte pingen, at hun havde sovet rigtig godt.

Pigen sov dårligt, fordi der havde været noget hårdt i sengen.

ja nej

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

trist og stald 4
spurv og trist 7
skærm og bjørn 5
hjort  og spurv 10
stald og skærm 1

kløft og spurv 3
skærm og hjort 9
stald og kløft 6
bjørn og trist 2
kløft og bjørn 8
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En instruktion
Redskabsrum/havehus

Dette redskabsrum kan være en god idé, hvis du f.eks. 
har brug for..... 
  
- et ekstra rum til opbevaring af ting, du ikke bruger så tit.

- et sted at opbevare havemøbler og cykler om vinteren.

- et sted at hænge vasketøj op.

Rum med dobbletdør  
og vinduer

Leveres ubehandlet og *usamlet.
Inkl. trægulv og pap til taget.

Vægt: 420 kg.

*samlingsanvisning medfølger

Pris: 9.800 kr.

3,50 m

2
,8

0
 m

3,40 m

2
,7

0
 m

0
,9

 m
0

,9
 m

0,5 m0,5 m
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En instruktion
Redskabsrum/havehus

1 meter = 100 cm

Rummets længste side er udvendig  ____________ m = ____________ cm.

Rummets længste side er indvendig ____________ m = ____________ cm.

Rummets korteste side er udvendig ____________ m = ____________ cm.

Rummets korteste side er indvendig ____________ m = ____________ cm.

Hullet til dobbeldøren er omkring ____________ m = ____________ cm.

Tykkelsen af rummets vægge er ca. ____________ m = ____________ cm.

Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Prisen for materialerne er 11.500 kr.

Det lille hus leveres som samlesæt.

Alle materialer bliver leveret malet.

Der er seks ruder i hver af de to døre.

I rummet bliver der lagt et gulv af træ.

Der skal røde tagsten på det lille hus.

Materialerne til rummet vejer 420 kg.

Bredden af rummets vindue er 1,5 m.

ja nej ja nej

3,50
3,40
2,80
2,70
2,50
0,05

350 
340 
280 
270 
250 

5

X

X
X

X

X
X

X
X
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mænd

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

Alle børnene spiste noget sødt, undtagen Kurt – han spiste noget, der var _______________!

Alle børnene gik på broen, undtagen Gert – han trådte for-_______________! 

Alle børnene kom hjem fra jagt, undtagen Ruth – hun var blevet _______________!

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

Alle børnene var gode i skolen, undtagen Finn – han forstod ikke en _______________!

Alle børnene kedede sig, undtagen Svend - han pillede busse-_________!

Alle børnene duftede godt, undtagen Frank – han _______________!

Alle børnene kastede med sko, undtagen Bob – han samlede dem _______________!

Alle børnene skulle til Mallorca, undtagen Mads - han havde glemt sit _______________!

Alle børnene kunne se de mange flotte farver, undtagen Finn – han var farve-_____________!     

surt
kert

skudt
dåse

pind

stank
op

pas
bIind
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Æg
fra fritgående hans

pr. bakke 

20,-

Blårbær  
PR. BK. 

 20,- 

AKOVADO
i net.  

Pr. net
20,-

RISRET
m/løg, æg,

æter og majs

49,-

Vandmelon
eller

henningmelon 
pr. stk.

20,-

Dessert  

Is med fugt
 25,-

Detektivopgave
Find en fejl i hver af disse skilte. Sæt en ring om fejlordet. 
Skriv det rigtige ord på stregen under skiltet.

PARKERING 
forand porten
FORBUDT

PIVAT 
VEJ 

høns

ærter

foran

bIåbær

honningmeIon

privat

avokado

frugt
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Så kan hun lære det....
Anna-Marie Helfer

Der var en gang en rig kone. 
Hun boede  
på en STOR, STOR gård.
Masser, masser af penge  
havde hun.
Og det blev hun ved med.
Hun var nemlig vildt nærig. 
Ikke en krone gav hun ud.
Uh, nej da!

Så en dag  
kom en gammel mand forbi.
Han var våd og kold.
Vejret var nemlig rigtig dårligt.

Han bankede på døren.
”Undskyld, frue,” sagde han.
”Jeg må vel ikke  
komme ind i varmen?
Jeg fryser.”

”Ikke tale om!
Hvad tænker du på?” 
Konen så vredt på manden.

”Du passer vist bedre  
i det fine slot der.”
Hun pegede og  
smækkede døren.
Manden kikkede,  
og så så han det: 
Et lille, meget fattigt hus.

Han bankede på.
Og konen lukkede op.

Hun boede alene i huset.
”Kom ind, kom ind,” sagde hun.
”Kom ind og varm dig.”
Hun fik manden  
anbragt ved ovnen.
Så fandt hun et tørt tæppe.

”Og nu skal du se,” sagde hun.
”Jeg laver varm mælk  
med honning.
Vi skal nok få dig varm.”

Senere lavede hun mad.
De to spiste sammen.
Dejligt!
”Og nu skal du høre,”  
sagde konen. 
”Du skal sove  
i min seng i nat.
Nej, nej! 
Ikke sammen med mig.
Jeg sover på gulvet.”

Næste dag gik manden.
”Tak,” sagde han. 
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Så kan hun lære det....
Anna-Marie Helfer ”Rede penge  

kan jeg ikke betale dig med.
Men begynd på dit arbejde.
Det vil gå rigtig godt i dag.
Det kan jeg love dig.”

”Ja, det håber jeg også,”  
sagde konen.
”Det håber jeg hver dag.”

Hun havde vævet noget stof.
Det ville hun måle.
Og det gjorde hun.
Hun målte, og hun målte.
Der blev ved  
at være stof at måle.
Hele det lille hus var fyldt.
Så meget stof var der.

Konen solgte sit stof.
Hun fik masser 
af penge for det.
Hun kunne bygge sig 
et nyt hus.
Hun var SÅ glad.

Alt det så  
den rige madam jo!

Hvad?
Det måtte være  
den gamle mand.

Han kunne et eller  
andet hokus pokus.

Bare hun havde 
lukket ham ind.
Øv! Øv! ØV!

 

Den rige kone havde kun en lille gård.

Den gamle mand var både kold og våd.

Han må komme ind hos den rige kone.

Den rige kone var sød ved manden.

Den fattige kone lukkede manden ind.

Hun boede i huset sammen med to børn.

Den gamle mand fik bøf med bløde løg.

Nej, det var mælk med honning, han fik.

Den gamle mand skulle sove på en sofa.

Den fattige kone fik en ny bil af manden.

Konens arbejde gik rigtig godt den dag.

ja nej

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



16 · Læs og forstå 8  

Derfor lukkede jeg dig ikke ind.
Det forstår du sikkert?
Det var for din egen skyld.

Men nu…..
Tre retter mad!
Hvad siger du så?
Et varmt bad! Dun i dynen!
Og du bliver bare.
En nat? Et år?
Som du vil.
Det er i orden.”

Og så dog? Et helt år?
Hvor dum  
kan man lige være?
Konen sov ikke godt  
den nat.

Bare, bare  
den gamle gik igen.
Det håbede  
den rige kone.
Hun skulle bare lige  
have mandens tak.
Lidt trylle-rylle-ri.

Og hun var heldig.
Manden var klar til at gå  
næste morgen.

”Du skal jo i gang med dit,”
sagde den gamle.
”Men gå du i gang.
Bare begynd.
Det vil gå rigtig godt.”
”Mange tak,”  
sagde konen.

Men hun ville ikke snydes.
Ikke om hun ville!
Hun kunne jo blive vildt rig.
Lige et hurtigt besøg  
af den gamle. Og så…..

En karl blev sendt af sted.
”Hent den gamle.
Han skal besøge os.
Enten han vil eller ej.
Er du med på den?”

”Ja, ja!”
Karlen red af sted.
Han fandt den gamle.
Op på hesten og hjem.

”Kom ind, kom ind,” 
sagde konen.
”Og undskyld!
Ja, du var forbi  
for et par dage siden.

Men jeg havde det SÅ skidt.
Og du skulle jo nødig smittes.



                                          Læs og forstå 8  · 17

Og så dog? Et helt år?
Hvor dum  
kan man lige være?
Konen sov ikke godt  
den nat.

Bare, bare  
den gamle gik igen.
Det håbede  
den rige kone.
Hun skulle bare lige  
have mandens tak.
Lidt trylle-rylle-ri.

Og hun var heldig.
Manden var klar til at gå  
næste morgen.

”Du skal jo i gang med dit,”
sagde den gamle.
”Men gå du i gang.
Bare begynd.
Det vil gå rigtig godt.”
”Mange tak,”  
sagde konen.

Hun havde regnet  
den ud.
Hun ville tælle penge.
Den hele lange dag.
Sådan!

Men hvad nu?
Åh, nej! Åh nej!
Hun skulle tisse.
Det var hun nødt til.
Ellers gik det galt.

Hun fik bukserne ned.
Og så tissede hun.

Og hun tissede.
Og hun tissede.
Den hele lange dag  
tissede hun. 
En hel sø tissede hun.

På bunden af den sø  
lå hendes gård.
Sådan kan det gå!
Det kan man godt  
lige tænke over!

 

Den rige kone fortrød, at hun var uvenlig.

Hun blev misundelig på den fattige kone.

Nu ville hun have fat i den gamle mand.

En karl hentede manden i konens fine bil.

Nej, karlen ville hente ham med en hest.

Den gamle mand måtte få et varmt bad.

Han måtte også få mad og en blød dyne.

Manden blev hos den rige kone i en uge.

Næste morgen var manden parat til at gå.

Hun talte sine penge den hele lange dag.

Nej, hun tissede og tissede hele dagen.

ja nej

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 et ord i hver vandrette linje.

snavs stejl sværd kvist

frisk krans fløjl skarp

trøst flink skarv bryst

kryds sløjd plint klump

krudt briks bjerg kridt

sting brugt blank trold

hjælp spejl slidt pjalt

svamp knips svovl knubs

spids snaps fjord krebs

drink knold spand plast

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

forbavset     afgørelse 

besværlig     godkende  

beslutning     overrasket 

forfærdelig     vanskelig 

acceptere     skrækkelig  

gigantisk     selvfølgelig       

ødelægge     kæmpestor       

naturligvis     tilintetgøre        

spændende     pragtfuld         

vidunderlig     interessant

Sætte det lange ben foran.     Kunne ikke sove.

Hyle som en stukket gris.     Skynde sig af sted.

Har ikke lukket et øje.     Fortælle sandheden.

Det går over stok og sten.     Skrige meget højt.

Lægge kortene på bordet.     Der er fuld fart på.

Leve som hund og kat.     Blive presset til at gøre noget.

Have noget på hjerte.     Man har fået meget for pengene.

Få kniven for struben.     Leve sammen og altid skændes.

Få sin tunge på gled.     Have noget vigtigt at fortælle.

Er alle pengene værd.     Komme i gang med at snakke.
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Vejrudsigter 
Læs vejrudsigten fra DMI.

I dag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

4 mm 0 mm 0 mm 12 mm 1 mm 2 mm
25
20
15
10
5

6 m/s 5 m/s 9 m/s 7 m/s 4 m/s 3 m/s

Vejrsymboler i udsigterne:

Let regn/sol Solrigt En del sol Let sne/sol

Nogen sol Kraftig regn Torden Kraftig sne

N: Nord Ø: Øst

S: Syd V: Vest

m/s: meter i sekundtet

 vind fra vest 

DMI: Danmarks Metrologiske Institut
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Vejrudsigt
Se på 5-døgns vejrudsigten på forrige side og løs opgaverne.

Det forventes, at …

- den højeste dag-temperatur i perioden vil blive _________ grader og blive målt ________________.

- den laveste nat-temperatur vil blive målt natten mellem _________________ og ____________________.

- der vil falde mest regn ____________________ - sandsynligvis ________ millimeter.

Det forventes, at ...

- temperaturen onsdag når op på _____ grader, lørdag på ca. ______ grader og søndag ca. _____ grader.

- det vil blæse kraftigst ___________________ - sandsynligvis ________ m/s.

- vindhastigheden om tirsdagen bliver ______ m/s, fredag _______ m/s og søndag ______ m/s.

Hvad står bogstaverne DMI for?________________________________________________________________

Sæt x ved det rigtige:

Tirsdag: sol  skyer  regn  torden  Onsdag: sol  skyer  regn  torden 

Torsdag: sol  skyer  regn  torden  Fredag: sol  skyer  regn  torden 

Lørdag: sol  skyer  regn  torden  Søndag: sol  skyer  regn  torden 

X X XX X
X X X X

X X X XX X

25
onsdag

fredag

20 24

7
9

6

23

3

torsdag
torsdag

12

torsdag

Danmarks MetroIogiske Institut
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved spyflue. 

10 3 1

8 6 11

4 9 5

2

gravsten

sIikskåI

skorsten

gråspurv 12

skistav grydeske

spækbræt træstub

grantræ knibtang

spyflue bIækkIat7
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”

ja nej

Man har tit penge i en pung. X
En ræv er bange for en høne. X
Man kan male med en pensel. X
En kanin kan godt lide salat. X
Man kan skære med en kniv. X
En snegl kan løbe fra en hest. X
I en skov er der mange træer. X
Du kan spise et par brune sko. X
Man kan grave med en spade. X
En bluse kan være blå og grøn. X

ja nej

Man kan spise med en gaffel. X
En tømrer bruger kam og saks. X
Man kan klippe med en svamp. X
I en stor by er der mange gader. X
En præst har tit en sort kjole på. X
Man kan bade under en bruser. X
Der er tit et komfur i et køkken. X
Man kan save grene af et træ. X
Heste spiser masser af suppe. X
En smed borer huller i tænder. X
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Vilsted Søfest
Vi indbyder hermed alle til nogle hyggelige dage 

med mange aktiviteter og en festlig aften i teltet.

 Deltag og støt foreningslivet og sammenholdet i Vilsted by og omegn.

Onsdag den 19. august
18.30 Cykeltur – Vi mødes på havnen og følger en afmærket rute på 12 km.  
 På turen  bliver der et stop ved broen i Ranum, hvor vi får kaffe og kage – pris 25 kr. pr. person.

18.30 Sejltur  - På havnen er der mulighed for en prøvetur i kano eller kajak.  
 Vi sejler til broen i Ranum, hvor der serveres kaffe og kage – pris 25 kr. pr. person.

Lørdag den 22. august
09.00 Morgen-andagt i teltet. Menigheds-rådet er vært med gratis kaffe og rundstykker.

10.00 Bagagerums-salg for børn og voksne / stande er gratis for alle – der opstilles en hoppeborg.

11.00 Høvdingebold turnering. Årets bedste hold tager pokalen med hjem indtil næste år.

14.00 Vilsted Linedance kommer og optræder.

17.30 Søfest og familiehygge i teltet.         
 Menu: Bøf, pølser, kylling, salat og kartofler. 
 Pris 140 kr. pr. voksen og 70 kr. pr. barn.

Med venlig hilsen

Borgerforeningen og Idrætsforeningen



                                          Læs og forstå 8  · 25

Opslag  - en indbydelse

Find oplysninger i indbydelsen.

Hvor lang er cykelturen onsdag aften? ___________________________.

Onsdag aften er der mulighed for at få en prøvetur i en _______________ eller en _________________.

Man kan få kaffe og kage ved _______________________ i Ranum. Det koster __________ pr. person. 

Hvornår er der en optræden om lørdagen? __________ Hvem optræder? ___________________________.

Hvad sker der kl. 9.00 om lørdagen? ____________________________________________________________.

Hvad har man anskaffet til glæde for de små og mindre børn? _________________________________.

Hvad er gevinsten ved at vinde årets høvdingebold turnering? _________________________________.

Til søfesten koster menuen for en voksen ___________ kr. og for et barn __________ kr.

Hvilke former for kød indgår i menuen? ______________________________________________.

Hvis man ønsker at sælge ting fra sin bil, koster en stand _________ kr.

Hvem indbyder til årets søfest? _______________________________________________________________.

12 km
kano

broen
kajak

14.00 ViIsted Linedance
morgen-andagt i teItet

en hoppeborg

Borgerforeningen og Idrætsforeningen

bøf, pøIser og kyIIing

en pokaI

25

140 70

0
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Udtryk med dyr og dyrelyde
Træk en streg fra et udsagn til det rigtige dyr.

dum som en    lam sløv som en    torsk en and    kvækker

blid som et    bi dum som en    muldvarp  en bjørn     rapper 

glat som en    gås død som en    padde  en frø    grynter 

flittig som en    fisk blind som en    fugl  et får    brummer 

frisk som en    ål fri som en     sild  en gris    bræger

snu som en    lam stille som en     myre en kat    tuder

klog som en    ræv stærk som en    æsel en ugle    vrinsker

from som et    bjørn flittig som en    mus en ko     miauer

frisk som en    ugle stædig som et    okse en hest    kukker

stærk som en     havørn trofast som en    hund en gøg    brøler
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Vitser   HA!   HA!     
”I dag spurgte læreren mig, om jeg var enebarn.” sagde Jan  ”Og det sagde jeg, at jeg var.””Hvad sagde læreren så?”  spurgte hans mor.

Hun sagde: ”Åh, Gudskelov.”Læreren synes Jan er en god elev.     

 X
Ja Nej

  

”Hvor er din  

karakterbog?”  

Spørger Dans far, da han ikke 

har afleveret den frivilligt.

”Den har Brian lånt!” griner Dan.

”Han ville skræmme sine forældre!”

Dan har fået gode karakterer.     

 X
Ja Nej

  

En kvinde ringede til sin mand, der var på arbejde. Da manden havde travlt bad han hende om at fatte sig i korthed.”Okay, jeg har en god og en dårlig nyhed””Jeg har så travlt, at jeg må nøjes med den 
gode. Hvad der det?” spurgte han.”Airbaggen virkede,” svarede hun.Kvinden var kørt galt i bilen.   

X  

Ja Nej

   

”Hvad sagde far 

så, da han så  

dine karakterer?”

”Skal jeg undlade alle  

bandeordene?” spurgte sønnen.

”Ja”   -   ”Han sagde ikke noget!”

Faren blev glad  

for at se karakterbogen.               

 X
Ja

Nej

   

”Boksning er  
en herlig sport!”  sagde en mand til en anden ved et boksestævne.

”Er du da selv bokser?”  spurgte den anden.
”Nej, jeg er tandlæge!”

En bokser kan få slået tænder ud..     

X  

Ja Nej

   

”Skal du ikke snart 

til mekaniker, tante?”

”Til mekaniker?”,  

”Jamen, hvad mener du med det? 

lille Kristoffer?”

”Jo, for far siger, du har en skrue løs.”

Kristoffers far synes, tante er skør.. 

X  
Ja

Nej
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Solsorten
Solsorten er den fugl, der er flest af i Danmark. Den lever  
både på landet og inde i byen i de mange haver og parker.  

Hannen og hunnen er ikke ens. Hannen har helt sorte fjer  
og et gult næb. Hunnen har brune fjer og et brunt næb.

En have er et godt sted for et par solsorte. Der er tit  
rigeligt med mad, som solsorte kan lide. Og der er ofte  
buske, hække og træer, hvor de kan bygge en rede.

Solsorten finder det meste af sin føde på jorden. Den tager  
insekter, snegle og larver, og den haler orme op af jorden.  
Desuden vil den gerne have både frø, æbler og bær. 

Når en solsort bevæger sig på jorden, hopper den.  
En stær, som godt kan ligne en solsort lidt, går og løber.

Når en solsort synger, sidder den ofte et højt sted – måske  
på en flag-stang, en trætop, et tag eller en antenne.  
Det er hannen, der synger. Sangen er en række klare og  
bløde fløjte-toner, som mange nyder at høre. 

Når et par solsorte har bygget en rede, lægger hunnen  3 – 5 æg.  
Det meste af tiden er det hunnen, der ruger på æggene. Hendes 
brune farve gør, at hun er svær at få øje på for en kat eller en rovfugl.

Når ungerne skal have mad, hjælper han og hun hinanden.  
Ofte når et par solsorte at få unger to gange på et år.  
De får to kuld. 

 
Fakta om solsorten
længde: 25 cm
vægt:   90 – 100 g

alder: 5 – 10 år
antal kuld: 2 – 3 kuld
antal æg:  3 – 5 æg
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Solsorten

I hvilke årstider tror du solsorten æder frø, æbler, pærer og bær ?      forår       sommer       efterår      vinter,

og i hvilke æder den insekter, larver, snegle og orme?       forår       sommer       efterår         vinter.

Solsortens æg er   blå-grønne uden pletter      blå-grønne med røde pletter      blå-grønne med brune pletter.

Det er hunnen, der  ruger, fordi den er         let at få øje på         svær at få øje på         ikke behøver at få mad.

De fleste solsorte vejer           mere end 100 gram            mindre end 100 gram          mellem 90 og 100 gram.

De fleste solsorte  bliver         mere end 9 år          mindre end 11 år         mere end 2 år          mindre end 2 år.

 I de fleste solsorte-reder er der       6 – 7 æg          mere end 2 æg       2 – 3 æg        mindre end 6 æg.

Læs disse sætninger og skriv det rigtige ord på stregen.

Når du ser en solsort bevæge sig på jorden ___________________________ (går, løber, hopper) den.      

En solsorte-han har ______________ (brune, gule, sorte) fjer og en ________________ (rød, gul, blå) ring om øjet. 

En solsort finder det meste af sin mad ___________________________ (i luften, på jorden, i vandet).

En solsort ligner en ____________________ ( stær, måge, svale), og den har en længde på  ____________ (15, 25, 35) cm . 

På sine fødder har en solsort _____________ (en, to, tre) tæer frem og _____________ (en, to, tre) tæer tilbage. 

Et par solsorte får ofte unger to eller tre gange på et år. Man siger, de får 2-3 __________________.

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X X

hopper
sorte guI

på jorden
stær

tre en
kuId

25
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Molbohistorier

Man har fra gammel tid regnet molboerne for at være temmelig dumme og tossede. Derfor er der lavet mange sjove 
historier om dem. Men selvfølgelig var molboerne ikke dummere end andre folk. 

Molboerne boede på Mols i Jylland. Mols er et landskab i den sydlige del af Djursland. Hovedbyen er Ebeltoft.

Her kan du læse nogle af de mest kendte og sjove molbohistorier:

Hullet  
- en molbohistorie.

Molboerne havde engang brug for at grave en ny brønd.  
Under udgravningen fik de en stor bunke jord tilovers.  
Den vidste de ikke, hvad de skulle stille op med. 

Det var jo ikke hensigtsmæssigt, at den  store jordbunke 
bare blev liggende. 

En af molboerne fik så den ide, at de jo kunne grave et hul  
et andet sted og så fylde den ekstra jord deri. Det syntes  
alle molboerne i første omgang var et rigtig godt forslag,  
men så blev en af dem alligevel betænkelig ved projektet,  
for hvad skulle de så gøre af jorden fra det nye hul. 

Det problem tænkte de længe over. Men så var der endelig  
en klog molbo, der sagde:”Ved I hvad, vi graver selvfølgelig  
hullet så stort, at begge bunker kan være deri.
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Storken

Molbohistorier

En sommer havde der i lang tid været det dejligste vejr og kornet stod højt på marken. Og så fik molboerne en dag 
besøg af en stork. 

I flere dage gik storken frem og tilbage på en kornmark for at fange frøer. Det var molboerne kede af, for de var  
bange for, at storken skulle trampe komet ned.

For at få storken til at flyve væk stillede molboerne sig op tæt ved marken og råbte efter den. Men det var storken 
ligeglad med, så den blev inde i kornet.

Molboerne talte længe om, hvad de skulle gøre for at få storken jaget væk 
fra marken. Til sidst blev de enige om, at byens hyrde skulle gå ind i kornet 
og jage den slemme stork bort.

Da han skulle til at gå ind i kornet, opdagede molboerne, at han havde 
nogle skrækkelig store og brede fødder. Derfor blev de bange for, at hyrden 
skulle træde mere korn ned end storken.

Nu vidste de slet ikke, hvad de skulle finde på. Men efter at have tænkt  
sig om i lang tid, var der endelig en klog molbo, der sagde: ”Jeg har en idé.  
Vi bærer da bare hyrden ind på marken. Så træder han ikke kornet ned  
med sine store fødder”.

Det syntes alle molboerne var en rigtig god idé. Derfor tog de en stor dør og satte hyrden op på den. Otte stærke 
molboere bar nu hyrden ind i kornet, så han kunne jage storken ud. Da de kom ret tæt på storken, fløj den sin vej, 
og det var molboerne meget glade for.
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Sæt x ved ”ja” eller ”nej”. 

Molboerne var dummere end alle andre folk i Danmark.

Der er blevet lavet mange sjove historier om molboerne.

Molboerne boede i Nordjylland tæt ved byen Hjørring.

Da molboerne gravede en ny brønd, fik de jord tilovers.

De ville køre det jord, der blev tilovers, ud i en stor sø.

En stork gik ofte i en kornmark for at fange rødspætter.

Molboerne ville gerne undgå, at storken gik inde i kornet.

De var bange for, at storken trampede for meget i kornet.

Byens hyrde havde nogle ret små og meget smalle fødder.

Da molboerne bar byhyrden ind i komet, fløj storken sin vej.

Storken blev jaget væk uden at markens korn blev trådt ned.

ja nej

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

prins og tragt 6
præst og stærk 4
tragt og snegl 8
clips og præst 1
dværg og stærk 10

snegl og prins 2
clips og dværg 7
præst og snegl 5
tragt og dværg 3
prins og clips 9
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Molbohistorier
Spegesildene og ålen
Spegesild er sild, der har ligget i salt i nogle måneder, inden de spises.

Molboerne holdt så meget af at spise de gode spegesild. Derfor bekymrede det dem, at de et år var så dyre, at de 
næsten ikke havde råd til at købe dem.

De tænkte derfor på, hvordan de dog kunne undgå at skulle købe de meget dyre spegesild.

En af de klogeste af molboerne mente, at når de almindelige sild kunne formere sig i vandet, så måtte spegesildene 
vel også kunne det.

Derfor fik han de andre molboere overtalt til, at de tog til Århus og købte en hel tønde spegesild, som de så satte ud i 
gadekæret. Når sildene havde ynglet, kunne år efter år fange så mange spegesild, som de havde lyst til.

Da alle molboerne syntes, det var en rigtig god idé, tog et par af dem til Århus og købte spegesildene.  
Sildene blev straks kastet ud i gadekæret, og her fik de lov at gå i fred og ro.

Først da der var gået et helt år, kastede de deres net ud i søen. De forventede 
naturligvis, at nettet ville blive fyldt med fede spegesild. Men uanset hvor stor 
umage de gjorde sig, fangede de ikke nogen sild. Det eneste, der gik i nettet, 
var en stor fed ål.

Molboerne blev nu enige om, at det måtte være ålen, der havde ædt alle 
spegesildene. Derfor skulle den straffes med døden. Og da den havde generet 
molboerne så meget, skulle den lide en hård og smertefuld død.

Nogle ville brænde den, andre ville hænge den - nogle ville piske den ihjel, andre 
ville skære den i stykker i levende live.



                                          Læs og forstå 8  · 35

Molbohistorier
Spegesildene og ålen

En gammel molbo trådte nu frem og fortalte, at han ude på havet 
engang var lige ved at drukne. Det var det værste, han havde oplevet. 
Derfor foreslog han, at de sejlede ud på havet med ålen og druknede den.

Alle molboerne syntes, det var et godt råd. De gik straks ned til stranden 
og satte en båd i vandet og roede så langt ud på havet, at de ikke mente, 
ålen kunne svømme i land igen. 

Da de mente, de var kommet langt nok ud, satte de ålen i vandet. Ålen,  
der ikke havde haft det ret godt mens den var oven vande, snoede sig glad 
væk fra båden. ”Der kan I se, hvor den vrider sig! I kan tro, det er en hård 
død for den!” sagde den gamle molbo.

Kirkeklokken  
- en molbohistorie.

Engang havde molboerne hørt det rygte, at der var krig i landet, og at fjenden var på vej mod Mols. 

Molboerne frygtede, at en fjende ville komme til deres landsby og røve og plyndre. Derfor holdt de et møde, hvor de 
talte om, hvordan de bedst kunne sikre deres værdigenstande for den grusomme fjende. 

Den ældste af molboerne fortalte, at i gamle dage gravede folk deres penge, smykker og sølvtøj ned, mens der var 
krig. Så kunne de fremmede soldater ikke finde deres værdigenstande, og når krigen så var slut, kunne folk grave 
deres ting op igen.
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Da molboerne var færdige med at grave deres kæreste ting ned i jorden, kom de 
til at tænke på den store kirkeklokke, som var landsbyens stolthed. Den var stor 
og tung og lavet af bronze, og den ville de nødigt miste. De havde hørt, at fjender 
andre steder havde taget kirkeklokken og smeltet den om til kanonkugler.

Molboerne blev enige om, at kirkeklokken ikke måtte gå tabt. Derfor tog de med 
stort besvær klokken ned fra kirketårnet for at skjule den et sted, hvor fjenden 
ikke kunne finde den.

Molboerne blev enige om, at det bedste sted at skjule klokken var på havets 
bund. Der ville fjenden aldrig lede efter den.

Der skulle seks heste til at trække hestevognen med klokken ned på stranden,  
og alle målboerne måtte arbejde hårdt for at få klokken ombord i en båd.

Molboerne roede nu langt ud på havet og skubbede her den dyrebare klokke  
ud i vandet.

Da klokken var gået til bunds, blev molboerne først lettede over, at nu kunne fjenden bestemt ikke finde klokken.  
Men snart blev de også bekymrede, for hvordan skulle de selv finde klokken, når krigen var forbi.

Efter nogen tid var der heldigvis en af molboerene, som havde et forslag, som de andre molboere syntes var rigtig godt. 
De kunne jo bare skære et mærke i båden lige der, hvor de havde smidt klokken i vandet. Så var den jo let at finde igen.

Derfor skar en af molboerne et dybt mærke i rælingen, og så roede molboerne igen hjem med en sikker forvisning om, 
at de efter krigen let kunne finde deres kirkeklokke igen.
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Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

Spegesild er en slags sild, man fanger mange af i Limfjorden.

Molboerne troede, at de kunne få spegesild til at formere sig.

De tog til Odense for at købe to store tønder med spegesild.

Da der var gået et år, fangede molboerne en masse spegesild.

De forsøgte at tage livet af en fed ål ved at drukne den i havet.

Molboerne gemte deres værdigenstande i tre store bankbokse.

Byens kirkeklokke var temmelig stor og lavet af orange plastic.

Det var let for molboerne at få kirkeklokken ombord i båden.

Molboerne gemte den gamle kirkeklokke ude på havets bund.

For at kunne finde kirkeklokken igen skar de et mærke i båden.

De gemmer kirkelokken så godt, at de næppe selv kan finde den.

ja nej

X

X

X

X

X
X

X

X

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

Det er et stort pattedyr  
med gule og sorte striber. 
Det er en meget stor kat, 
som kun æder andre dyr.

Det er et stort pattedyr, 
som har fire tykke ben. 
Det har to stød-tænder,  
og det æder kun planter.

Det er et stort pattedyr, 
som har fire korte ben. 
Det har horn på næsen,  

og det æder kun planter. 

8

Det er et stort pattedyr  
med sorte og hvide striber. 
Det ligner heste og æsler,
og det æder kun planter.

3

Det er en meget stor fugl 
med lang hals og korte ben. 

Den er almindelig hos os,  
og den æder mest planter.

2

Det er en meget stor fugl 
med lang hals og lange ben. 

Den lever ikke frit hos os,  
og fjerene er ofte lyserøde.

7

Det er en meget stor fugl 
med kort hals og korte ben. 
Den er sjælden i Danmark, 
og den æder kun andre dyr.

1

Det er en meget stor fugl 
med lang hals og lange ben.
Det er verdens største fugl,

som ikke lever frit hos os.

6

1

2

4

5

6

7

8

4
3

5
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved fuglefjer. 

9 8

2 12

1

3

7 10 6

5

bade- 
dragt

fugIe-
fjer

guId-
smed

brødkniv

græs- 
hoppe

hage-
smæk 4

tændstik

grensaks

piratflag tørkIæde

fIodhest trommer11
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Vejrudsigter 
Læs vejrudsigten fra DMI.

I dag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

0 mm 10 mm 5 mm 0 mm 0 mm 3 mm
15
10
5
0
-5

3 m/s 4 m/s 10 m/s 5 m/s 3 m/s 6 m/s

N: Nord Ø: Øst
S: Syd V: Vest
m/s:  meter i sekundet.
km/t:  kilometer i timen.
1 m/s: Ca. 3,7 km i timen.
             vind fra sydvest
            vind fra nord

DMI: Danmarks Metrologiske Institut

Vejrsymboler i udsigterne:

Let regn/sol Solrigt En del sol Let sne/sol

Nogen sol Kraftig regn Torden Kraftig sne
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Vejrudsigt
Se på 5-døgns vejrudsigten på forrige side og løs opgaverne.

Det forventes, at …

- den højeste dag-temperatur i perioden vil blive _________ grader og blive målt ________________.

- den laveste nat-temperatur vil blive målt natten mellem _________________ og ____________________.

- der vil falde mest regn ____________________ - sandsynligvis ________ millimeter.

- i løbet af de 5 dage vil der falde  _______ millimeter regn og _________ millimeter sne.

- vinden tirsdag vil komme fra ____________ og torsdag fra _____________.

- vindhastigheden søndag bliver ______ m/s og vinden forventes at komme fra ____________.

- vinden fredag forventes at komme fra ___________________ og mandag fra _____________________.

m/s betyder ___________________________________. km/t betyder _________________________________.

Lørdag bliver vindhastigheden sandsynligvis _______ m/s – det svarer ca. til ____________km/t. 

Sæt x ved det rigtige:

Lørdag: sol  skyer  regn  sne  Søndag: sol  skyer  regn  sne 

Mandag: sol  skyer  regn  sne  Tirsdag: sol  skyer  regn  sne 
X X X X X

X X XX

10
mandag

fredag

fredag
15
øst
5

sydvest
meter i sekundet

10
3

vest
nord
nordøst

kiIometer i timen
10 37

tirsdag
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Piktogrammer
Træk streg fra piktogrammerne til de rigtige tekster.

Piktogrammer er tegninger som 
uden tekst giver os nogle vigtige 
oplysninger.  
Piktogrammerne er taget fra Naturstyrelsen.· Affald·

· Cykling forbudt· · Badestrand·

· Ridesti· · Herretoilet·

· Drikkevand· · Fiskeri forbudt·

· Rygning forbudt· · Windsurfing·

· Dametoilet· · Løbesti·
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Kan du bakke snagvendt med Kaj og Andrea?
Hvad tror du, der skal stå her?

fuldgisk  _____________________________

vodasand  ___________________________

hukkedus   ___________________________

kadebar  ____________________________

buglefur  ___________________________

bakkehøf  ___________________________

bumIehi   ____________________________

missetand   __________________________

tamedaske   _________________________

pi I skadde   ___________________________

tyremue   ___________________________

pavemine   __________________________

musseband   _________________________

hæsenorn   __________________________

guIdfisk
sodavand
dukkehus
badekar
fugIebur
hakkebøf
humIebi

tissemand
dametaske
skiIdpadde
myretue

mavepine
bussemand
næsehorn
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Hvor lang tid tager rejsen
København - Aarhus - Aalborg - Frederikshavn       
Køredage
CPH Lufthavn
København H
København H
Valby
Høje Taastrup
Roskilde
Ringsted 
Sorø
Slagelse
Korsør
Nyborg
Odense
Odense
Middelfart
Fredericia
Fredericia
Vejle
Horsens
Skanderborg
Aarhus H
Aarhus H
Hadsten
Langå
Randers
Hobro
Arden
Skørping
Støvring
Svenstrup
Skalborg
Aalborg 
Aalborg
Aalborg Vestby
Lindholm
Brønderslev
Vrå
Hjørring 
Sindal
Tolne
Kvissel
Frederikshavn
Tognummer

7.28
7.33
7.43
7.52
8.08
8.16
8.26
8.35
8.47
9.01
9.03
9.27

7.30
7.43
7.50

8.04

9.05
9.07

9.36
9.38
9.54

10.11
10.26
10.39
10.48

11.20
11.38

12.09
12.20
12.22
12.27
12.44
12.51
13.02
13.12

13.27
 23

3223

9.30
9.43
9.50

10.04

11.05
11.07

11.36
11.38
11.54
12.11
12.26
12.39
12.48

13.20
13.38

14.09
14.20
14.22
14.27
14.44
14.51
15.02
15.12

15.27
 29

10.24

11.37

12.18
12.22

12.58
13.00
13.20
13.51
14.11
14.27
14.41

15.54

16.15

16.33

 1605

10.30
10.43
10.50

11.04

12.05
12.07

12.36
12.38
12.54
13.11
13.26
13.39
13.48

14.20
14.38

15.09
15.20
15.22
15.27
15.44
15.51
16.05
16.15
16.21
16.26
16.34

 41
3241

14.20
14.22
14.27
14.44
14.51
15.02
15.15

15.31
3229

15.00
15.02
15.05
15.22
15.29
15.39
15.51

16.06
3233

7.38
7.51
8.00

8.13
8.22
8.38
8.46
8.56
9.05
9.17
9.31
9.34
9.58

10.07
10.12
10.27
10.43
10.58
11.12
11.21
11.38
11.47
11.56
12.13
12.23
12.30
12.35
12.42
12.47
12.52
12.54
12.56
13.00

 125

8.38
8.51
9.00

9.13
9.22
9.38
9.46
9.56

10.05
10.17
10.31
10.34
10.58
11.07
11.12
11.27
11.43
11.58
12.12
12.21
12.38
12.47
12.56
13.13
13.23
13.30
13.35
13.42
13.47
13.52
13.54
13.56
14.00

 129

9.38
9.51

10.00

10.13
10.22
10.38
10.46
10.56
11.05
11.17
11.31
11.34
11.58
12.07
12.12
12.27
12.43
12.58
13.12
13.21
13.38
13.47
13.56
14.13
14.23
14.30
14.35
14.42
14.47
14.52
14.54
14.56
15.00

 133

10.38
10.51
11.00

11.13
11.22
11.38
11.46
11.56
12.05
12.17
12.31
12.34
12.58
13.07
13.12
13.27
13.43
13.58
14.12
14.21
14.38
14.47
14.56
15.13
15.23
15.30
15.35
15.42
15.47
15.52
15.54
15.56
16.00

 137

8.28
8.33
8.43
8.52
9.08
9.16
9.26
9.35
9.47

10.01
10.03
10.27

 829

9.28
9.33
9.43
9.52

10.08
10.16
10.26
10.35
10.47
11.01
11.03
11.27

 833

10.28
10.33
10.43
10.52
11.08
11.16
11.26
11.35
11.47
12.01
12.03
12.27

 837

8.30
8.43
8.50

9.04

10.05
10.07

10.36
10.38
10.54
11.11
11.26
11.39
11.48

12.20
12.38

13.09
13.20
13.22
13.27
13.44
13.51
14.02
14.12
14.18
14.23
14.31

 27 825
 925

 : INTERCITYTOG    : REGIONALTOG   : LYNTOG
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Køreplaner
Find oplysninger i køreplanen for tog fra CPH Lufthavn mod Frederikshavn.

Skriv, hvad disse forkortelser betyder:

 :  ______________________________,  : _____________________________ og   : ___________________.

I dette udsnit af en køreplan over tog er der _______  -tog og _______  -tog og _______ -tog. 

Find første og sidste station for dette tog:

 1605: _________________________________________ og _________________________________________.

 133 holder i Odense i _______ minutter, i Århus i _________ minutter og i Aalborg i ________minutter. 

Per vil køre med  125 fra København H til Horsens. Turen tager _________ timer __________minutter.

Du vil køre med  29. Du står på i Vejle kl. _________________ og er i Hobro kl. __________________.

Hvor ofte går der et lyntog fra København mod Aalborg?  _______________________________________.

 41 går fra Horsens kl. ______________ og er i Vrå kl. ______________ og i Sindal kl. _______________.
 
Hvis du står på  137 i København H er du i Lindholm kl. _____ Turen tager _____ timer _____ minutter.

Endestationen for  125 er ____________________________ og for  29 ____________________________.

reginaItog intercitytog Iyntog
3 8 1

29

13.11 15.51 16.15
0516

43
3

2

AaIborg

11.54 13.38
hver time

LindhoIm Frederikshavn

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

Alle børnene var søde ved Anna, undtagen Kalle – han nikkede hende en ________________________!

Alle børnene fik lommepenge, undtagen Frank – han røvede en ________________________!

Alle børnene spillede fodbold, undtagen Dennis – han spillede ________________________!

Alle børnene svømmede en tur, undtagen Bente – det var hende, de skulle ______________________!

Alle børnene elskede dyr, undtagen Amanda – hun skød en ________________________!

Alle børnene drak vand, undtagen Tom – han drak ________________________!

Alle børnene kiggede ned i fryseren, undtagen Knud – han kiggede ________________________!

Alle børnene skød en ræv, undtagen Gert – han havde vendt sit gevær for-______________________!

Alle børnene var flittige, undtagen Ole – han gad ikke gå i ________________________!

Alle børnene sad i båden, undtagen Kåre – ham brugte de som ________________________!

skaIIe

tennis

panda

ud

skoIe

bank

hente

rom

kert

åre
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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.

plads sport knust tjørn

skørt hveps drink slank

hjelm trumf stærk brønd

skurk klint skaft blind

klovn grøft flink brusk               

stilk sværm stang skovl

slægt tragt skilt kryds

kløft stork bjerg blitz

knast snøft fragt kreds

knægt klask sjusk slips
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Jela Pizzeria
TAKE AWAY MENU fra Jelas Pizzeria.

Pizzamenu Lille Stor
1. No 1 45; 85;
Skinke og champignon

2. Margherita 45; 85;
Tomat og ost  
3. Hawaii 65; 120;
Tomat, ost, skinke, ananas

4. Pepperoni 60; 110;
Tomat, ost, paprika, løg, 
pepperoni

5. Vegetar 65; 120;
Tomat, ost, ananas, asparges, 
champignon, løg, paprika

6. Parma 60; 110;
Tomat, ost, hakket oksekød,  
løg, frisk chili

7. Chicken 65; 120;
Tomat, ost, kylling, rejer, bacon

Alle vore klassiske pizzaer fås glutenfri.
Pristillæg 25; kr.

Salater
Salat med parmaskinke 50;
Med bøffelmozarella, tomat, 
agurk, parmesan, rødløg, oliven

Kylling- og baconsalat 60;
Med bacon, tomat, rødløg, agurk,
oliven, parmesan, olivenolie og balsamico 

Diverse
Hvidløgsbrød 30;
Pommes frittes
Lille 20;
Stor 30;

Drikkevarer
Sodavand
CocaCola, 7up, Sprite, Squash, Lemon
1,5 liter 40;
0,5 liter 20;

Øl (kun ud af huset) 20;

Kørselstillæg 50,- kr.      Jelas Pizza tlf. +45 38 27 15 41

STÆRK EKSTRA
STÆRK

VEGATARISK
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Jela Pizzeria
Løs opgaver til TAKE AWAY MENUEN.

Man kan få ______ forskellige pizzaer og ______ forskellige salater hos Jela Pizza

______ pizzaer er vegetariske, og  ______ pizzaer er med skinke, og ______ pizzaer med ost.

Ved en af pizzaerne kan du se to flammer. Hvad betyder det? ______________________________.

Hvad tror du, der gør denne pizza ekstra stærk? ____________________.

______ pizzaer er med skinke – men uden ost. _______ pizzaer er med både champignon og ost.

En lille chicken pizza og salat med parmaskine samt 0,5 liter CocaCola koster ________ kr.

Hvad koster en lille glutenfri pepperoni-pizza? _________ kr.

En stor vegetarpizza, en lille bakke pommes frites og et hvidløgsbrød koster _____________ kr.

I Jela Pizzeria må man ikke drikke __________

Hvis man ringer og bestiller mad og drikke hos Jela Pizza, koster det _______ kr. at få det leveret.

7 2
2 2 6

1 1
135

170
85

øI
50

den er ekstra stærk
chiIi
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Detektivopgave
Find en fejl i hver af disse skilte. Sæt en ring om fejlordet. 
Skriv det rigtige ord på stregen under skiltet.

Chicken 
Cream

krydrede kyllinge-
stykker i fødesovs

 119,-

Kuglepind 
1 stk. 9.95
Tag 2 for 

15,-

Blå eller grønne  

VINDUER
1/2 Kg  

9.50,-

2 tarteletter
med hans i asparges

 89,-

STINKESCHNITZEL
med salat, pommes

frites og dressing

69,-

Pizza  
med champignon,

løg og øksekød 

 55,- 

AFSTRIBNING
MAGLER

STROP  
INDGANG FORBUDT

fIødesovs

oksekød

mangIer

skinke

kugIepen

stop

høns

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

Fra ende til anden.     Kommer om lidt. 

Er lige på trapperne.     Hjælpe med noget. 

Har ti tommelfingre.     Fra start til slut.  

Give en hånd med.       Det sælger godt. 

Går som varmt brød.     Er meget klodset. 

Som død og djævel.     Tage sig sammen til noget.  

Tage sig selv i nakken.      Meget hurtigt og voldsomt. 

Dele sol og vind lige.     Det fungerer rigtig godt.  

Det kører på skinner.     Hun vil altid bestemme.  

Hun svinger pisken.      Være retfærdig over for alle.    

Ordne paragrafferne.     Det er snart jul.

Lægge hovedet i blød.      Løse problemerne.

Julen står for døren.     Det sælger godt.

Står og samler støv.       Tænke sig godt om.  

Går som varmt brød.     Bliver ikke brugt.

Have hår på brystet.     Stå meget tæt sammen.

Vove sig ud på tynd is.     Tingene ligger i uorden.

Stå som sild i en tønde.     Være stærk og modig.

Det er hulter til bulter.     Risikere noget farligt.

Få pistolen for panden.     Blive presset til noget.
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DU KA’ læse og forstå er en række små bøger,  
der støtter eleven i sin læseudvikling frem mod  
at blive en hurtig, sikker og flydende læser.

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

I DU KA` læse og forstå øver eleven sig i at læse 
forskellige slags tekster på forskellige måder. 

I DU KA’ læse og forstå arbejder eleven sig hen 
imod at benytte strategier, der sikrer, at han 
forstår det, han læser, mens han læser.

I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig i at  
tænke sig godt om for også at kunne læse det,  
der står ”mellem linjerne”.

I DU KA’ læse og forstå arbejder eleven sig hen 
imod at blive en god læsedetektiv, der kan finde 
nødvendige oplysninger i forskellige slags tekster, 
illustrationer, tabeller og fakta-bokse.

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


