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1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? _____________________ 

 

3) Hvem gør hvad?  Sæt streg til det rigtige. 

 

Peter  hader Peter 

Rune  har den på bånd. Hun hører den tit 

Bibi  kan godt lege. 

Basse  glor på ham 

Tim  praler og mobber. 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Han _______, han er noget. 

Han _______de 3 bedste. 

Tim er Basses ________ven. 

I dag skal de_________. 

Peter er ________nok. 

Basse kan ikke ________det. 

 

5) Prik og del 

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

 

vigtig _______________ 

hylede _______________ 

sangen _______________ 

hadede ________________

forstå   god   bedste   finder   fiske   tror 
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6) Skriv pænt 

 

Tim glor på ham. 

 

 

Der er en fed rytme i. 

 

 

Basse synger også med. 

 

______________________________________________________ 

 

Han siger, at hans far har 5 computere. 

 

______________________________________________________ 

 

 

7) Sæt i alfabetisk rækkefølge 

Brug disse ord: 

 

 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

 

sjov   tror   griner   musik   ikke  

fed   rytme   vigtig   dag 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? Hans Chr. Hansen 
 

2)Hvem handler bogen om? ____Basse______ 
 

3) Hvem gør hvad?  Sæt streg til det rigtige. 

 

Peter  hader Peter 

Rune  har den på bånd. Hun hører den tit 

Bibi  kan godt lege. 

Basse  glor på ham 

Tim  praler og mobber. 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Han tror, han er noget. 

Han finder de 3 bedste. 

Tim er Basses bedste ven. 

I dag skal de fiske. 

Peter er god nok. 

Basse kan ikke forstå det. 

 

5) Prik og del 

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

 

vigtig ___vig-tig_______ 

hylede ___hy-le-de______ 

sangen ___san-gen______ 

hadede ___ha-de-de_____

forstå   god   bedste   finder   fiske   tror 
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6) Skriv pænt 

 

Tim glor på ham. 

 

 

Der er en fed rytme i. 

 

 

Basse synger også med. 

 

______________________________________________________ 

 

Han siger, at hans far har 5 computere. 

 

______________________________________________________ 
 

 

7) Sæt i alfabetisk rækkefølge 

Brug disse ord: 

 

 

 

____dag______ 

___fed_______ 

___griner_____ 

___ikke_______ 

___musik______ 

___rytme______ 

__sjov________ 

__tror_______ 

__vigtig______ 

 

sjov   tror   griner   musik   ikke  

fed   rytme   vigtig   dag 


