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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. 

Brug ordene i kassen  

 

Kalle kigger efter en __________. 

Kalle er _________ af det. 

Men de er ikke. ________ om reglerne. 

Kalle går ud i sin _________verden. 

Tværs over _________, ud af døren. 

 

noget   for   Det   er   lige   Kalle. 

Store   De   lukker   op   døren 

.. gulvet    stol   ked   enige    egen 
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5) Prik og del 

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

 

kunne _________________ 

kommer _________________ 

først _________________ 

griner _________________ 

kommer _________________ 

først _________________ 

råber _________________ 

kommer _________________ 

bordet _________________ 

først _________________ 

 

6) Enkelt eller dobbelt konsonant.  

Hvilket af de to ord i parentes ( ) er rigtig?  Streg det under og skriv ordet på linjen. 

 

De andre fra hans ( klase/ klasse  ) går der også.   __________ 

De ( komer / kommer ) fra skole nu.   __________ 

Kalle ( nærmer / nærmmer ) sig bordet.   __________ 

De store ( sæter / sætter ) sig ved bordet.  __________ 

Kalle går ud i det ( lile / lille ) køkken.   __________ 

”Har du ikke lært at ( hælde / hællde ) op?”  __________ 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? _Anne-Marie Helfer___ 

 

2)Hvem handler bogen om? ________Kalle________ 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

 

 

___Det er lige noget for Kalle_______________________ 

 

 

 

 

__De store lukke døren op________________________ 

 

4) Gør sætningerne færdige. 

Brug ordene i kassen  

 

Kalle kigger efter en stol 

Kalle er ked af det. 

Men de er ikke enige om reglerne. 

Kalle går ud i sin egen verden. 

Tværs over gulvet, ud af døren. 

noget   for   Det   er   lige   Kalle. 

Store   De   lukker   op   døren 

.. gulvet    stol   ked   enige    egen 
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5) Prik og del 

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

 

kunne ___kun-ne_________ 

kommer ___kom-mer_______ 

først ___først__________ 

griner ___gri-ner_________ 

hælde ___hæl-de_________ 

slikke _____slik-ke_____ 

råber _____rå-ber______ 

lært _____lært_______ 

bordet _____bor-det_____ 

månen ____må-nen______ 

 

6) Enkelt eller dobbelt konsonant.  

Hvilket af de to ord i parentes ( ) er rigtig?  Streg det under og skriv ordet på linjen. 

 

De andre fra hans ( klase/ klasse  ) går der også.   __klasse_ 

De ( komer / kommer ) fra skole nu.   _kommer__ 

Kalle ( nærmer / nærmmer ) sig bordet.   _nærmer__ 

De store ( sæter / sætter ) sig ved bordet.  _sætter_ 

Kalle går ud i det ( lile / lille ) køkken.   __lille__ 

”Har du ikke lært at ( hælde / hællde ) op?”  __hælde__ 

 


