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1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? ____________________ 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Sæt streg under det rigtige, og skriv ordet på linjen.  

 

Han finder en  pind cykel snor _________________ 

Her er plads til 2  stole senge hunde _________________ 

I kassen er der  rejer fisk vand _________________ 

Han står ved  huset molen søen _________________ 

Basse får ikke hund mad bid _________________ 

 

 

Så   gør   til   snoren   fast   han   pinden. 

ned   hopper   Basse    på    skibet. 
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5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

S__mmer 

S__ndet 

B__nan 

S__jle 

V__nden 

V__pper 

H__len 

F__sk 

S__tter 

 

10) Prik og del 

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

 

blæser  _____________ 

snoren _____________ 

sjovt _____________ 

vinker _____________ 

Tommy _____________ 

fanget _____________ 

nikker _____________ 

molen _____________ 

 

11) enkelt eller dobbelt konsonant. 

Der står to ord i parentes ( ). Sæt streg under det rigtige ord, og skriv det på linjen. 

 

Det er (somer / sommer)    _______________ 

En dreng faldt over (snoren / snorren )   _______________ 

Han (paser / passer ) ikke på noget.  _______________ 

Hvor skal han (løbe / løbbe ) hen.  _______________ 

 

a    a    a    e    i    i    i    u    æ 



Lille DINGO                                                                                      Basse på ferie 
 

www.JoanEriksen.dk Side 3 
 

FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? __Hans Chr. Hansen___ 

 

2)Hvem handler bogen om? ___Basse og Bibi______ 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

 

__ Så gør han snoren fast til pinden_____________________________________ 

 

 

 

__Basse hopper ned på skibet.________________________________________ 

 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Sæt streg under det rigtige, og skriv ordet på linjen.  

 

Han finder en  pind cykel snor ___pind___________ 

Her er plads til 2  stole senge hunde ___senge__________ 

I kassen er der  rejer fisk vand ___fisk___________ 

Han står ved  huset molen søen __molen___________ 

Basse får ikke hund mad bid ___bid____________ 

 

Så   gør   til   snoren   fast   han   pinden. 

ned   hopper   Basse    på    skibet. 
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5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

Sommer 

Sandet 

Banan 

Sejle 

Vinden 

Vipper 

Hulen 

Fisk 

Sætter 

 

10) Prik og del 

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

 

blæser  __blæ-ser__ 

snoren __ sno-ren__ 

sjovt __sjovt____ 

vinker __vin-ker___ 

Tommy __Thom-my_ 

fanget __fan-get__ 

nikker __nik-ker__ 

molen __mo-len___ 

 

11) enkelt eller dobbelt konsonant. 

Der står to ord i parentes ( ). Sæt streg under det rigtige ord, og skriv det på linjen. 

 

Det er (somer / sommer)    __sommer___ 

En dreng faldt over (snoren / snorren )   __snoren_____ 

Han (paser / passer ) ikke på noget.  __passer_____ 

Hvor skal han (løbe / løbbe ) hen.  __løbe________ 

 

a    a    a    e    i    i    i    u    æ 


