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Frede og tyven 

 

1) Hvad hedder forfatteren? _____________________ 

 

2) Hvem har lavet tegningerne? ___________________ 

 

3) Svar på spørgsmål   Ja     Nej 

Frede og Fie leger i haven. 

Bolden røg helt ud på vejen. 

De kan se den store sorte hund. 

Fie er ikke bange. 

Damen ligner en rigtig heks. 

Konen kommer med to glas saft. 

  

 

4) Gør sætningerne færdige 

   Brug ordene i kassen.  

 

  Frede og Fie får også en _______________ 

   Den åbner munden og _____________ falder ned på jorden 

   I kommer vel ikke for at hugge mine ______________? 

 

5) På hvilken side står?   

”Skynd dig, Fie!” Råber Frede   Side _____________ 

Bolden   –   Kage   -   æbler 
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6) Lav ord og skriv 

 Lav 9 ord af disse stavelser. Skriv ordene på linjerne. 
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rig  
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_____________  

_____________ 

_____________  

 

_____________ 

_____________  

_____________ 

 

_____________  

_____________ 

_____________ 

  

7) Skriv pænt. 

Nu kommer den store hvide hund. 

______________________________________________________________ 

Fie og frede løber og leger. 

______________________________________________________________ 

Hun kaster bolden hen til Frede. 

_____________________________________________________________ 
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FACIT 

 

1) Hvad hedder forfatteren? ____Bent Faurby_____ 

 

2) Hvem har lavet tegningerne? ______Jesper Deleuran_ 

 

3) Svar på spørgsmål   Ja     Nej 

Frede og Fie leger i haven. 

Bolden røg helt ud på vejen. 

De kan se den store sorte hund. 

Fie er ikke bange. 

Damen ligner en rigtig heks. 

Konen kommer med to glas saft. 

  

 

4) Gør sætningerne færdige 

   Brug ordene i kassen.  

 

  Frede og Fie får også en _______kage_____ 

   Den åbner munden og ___bolden_______ falder ned på jorden 

   I kommer vel ikke for at hugge mine ______æbler________? 

 

5) På hvilken side står?   

”Skynd dig, Fie!” Råber Frede   Side _____9________ 

Bolden   –   Kage   -   æbler 
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6) Lav ord og skriv 

 Lav 9 ord af disse stavelser. Skriv ordene på linjerne. 
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__kommer__  

__ligner__ 

__Frede_____  

 

___rigtig____ 

____hugge____  

___gammel_____ 

 

___giver______  

___bolden___ 

___Bella____ 

  

7) Skriv pænt. 

Nu kommer den store hvide hund. 

______________________________________________________________ 

Fie og frede løber og leger. 

______________________________________________________________ 

Hun kaster bolden hen til Frede. 

_____________________________________________________________ 

 


