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1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? ____________________ 

 

3) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Frede er fin synes ________ 

Otto går ind i Løves _______ 

Det er gode _____________ 

De andre _______________ 

 

4) Se på billedet side 6 og 7. 

Sæt streg under det rigtige. 

 

Hvor mange æbler kan du finde på træet? 15 7 20 

Oppe i træet sidder der en    kat fugl hund 

Under grantræet er der to   svampe fugle mus 

Løves havelåge er     grøn rød blå 

 

5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

Fr__de 

Ott__ 

L__ve 

J__ns 

P__x 

B__kser 

N__kker 

__bler

a   e   e   i   o   o   æ   ø 

griner   have   Otto   æbler 
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6) Prik og del 

Sæt prik under vokalerne og del ordet. Skriv ordet på linjen. 

 

leger _________________ 

æbler _________________ 

Løves _________________ 

bange _________________ 

tager _________________ 

bliver _______________ 

bokser _______________ 

tøver _______________ 

bider _______________ 

hugger _______________ 

 

7 Skriv pænt 

Otte glor på Pax 

______________________________________________________ 

 

Nogen hugger mine æbler. 

______________________________________________________ 

 

Jeg elsker de æbler 

______________________________________________________ 

 

Otto tager 3 æbler 

______________________________________________________ 

 

Der sker ikke noget 

______________________________________________________ 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? ____________________ 

 

3) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Frede er fin synes Otto 

Otto går ind i Løves have. 

Det er gode æbler. 

De andre griner. 

 

4) Se på billedet side 6 og 7. 

Sæt streg under det rigtige. 

 

Hvor mange æbler kan du finde på træet? 15 7 20 

Oppe i træet sidder der en    kat fugl hund 

Under grantræet er der to   svampe fugle mus 

Løves havelåge er     grøn rød blå 

 

5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

Frede Otto Løve Jens 

a   e   e   i   o   o   æ   ø 

griner   have   Otto   æbler 
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Pax bokser nikker æbler

6) Prik og del 

Sæt prik under vokalerne og del ordet. Skriv ordet på linjen. 

 

leger ___le-ger______ 

æbler ___æb-ler______ 

Løves __Lø-ves______ 

bange __ban-ge______ 

tager ___ta-ger______ 

bliver ___bli-ver_____ 

bokser ___bok-ser_____ 

tøver ___tø-ver______ 

bider ___bi-der______ 

hugger ___hug-ger_____ 

 

7 Skriv pænt 

Otte glor på Pax 

______________________________________________________ 

 

Nogen hugger mine æbler. 

______________________________________________________ 

 

Jeg elsker de æbler 

______________________________________________________ 

 

Otto tager 3 æbler 

______________________________________________________ 

 

Der sker ikke noget 

______________________________________________________ 

 


