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1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Der ligger en ø i en af Fyns store søer. 

Der lå fire små landsbyer ved søen  

Gry og Siv lavede en hytte de kunne sove i 

Ulf kastede sit spyd og ramte ræven 

 

2. Navneord 

Find navneord i teksten og skriv dem ind i skemaet. 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt ental Ubestemt flertal 

en kone Flere koner 

  

  

  

  

  

  

  

 Fra hver landsby kom de med et barn. De tre mænd satte sig op i båden. Der var 

to piger og en dreng. Min mor gav mig nål og tråd med. Jeg kan sy skind sammen 

til varmt tøj. I hendes arme lå en lille killing. Natten blev ikke rigtig mørk. 
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3. Svar på spørgsmål 

Hvad hedder de 3 børn?  ____________________________ 

Hvad har siv med til øen?  ____________________________ 

Hvor mange fisk steger de?  ____________________________ 

Hvor binder Ulf katten fast?  ____________________________ 

 

4. Se på billeder 

Se på billedet side 14 og svar på spørgsmål. 

Hvilken farve har Grys hår?  ____________________________ 

Hvilken farve har Sivs hår?  ____________________________ 

Hvilken farve har Ulfs bælte?  ____________________________ 

Hvor mange fugle kan du se?  __________ __________________ 

 

5. Skriv pænt 

De tre børn tog deres skind over sig. 

________________________________________________________________ 

Den var meget større end hytten. 

________________________________________________________________ 

En dag kom Ulf og hentede Gry og Siv. 

________________________________________________________________ 
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1. Svar på spørgsmål 

    Ja Nej 

Der ligger en ø i en af Fyns store søer. 

Der lå fire små landsbyer ved søen  

Gry og Siv lavede en hytte de kunne sove i 

Ulf kastede sit spyd og ramte ræven 

 

2. Navneord 

Find navneord i teksten og skriv dem ind i skemaet. 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt ental Ubestemt flertal 

en kone Flere koner 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 Fra hver landsby kom de med et barn. De tre mænd satte sig op i båden. Der var 

to piger og en dreng. Min mor gav mig nål og tråd med. Jeg kan sy skind sammen 

til varmt tøj. I hendes arme lå en lille killing. Natten blev ikke rigtig mørk. 
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3. Svar på spørgsmål 

Hvad hedder de 3 børn?  _____Siv, Gyr, Ulf ______________ 

Hvad har siv med til øen?  _____Nål og tråd_______________ 

Hvor mange fisk steger de?  _____9______________________ 

Hvor binder Ulf katten fast?  ____Til grenen_________________ 

 

4. Se på billeder 

Se på billedet side 14 og svar på spørgsmål. 

Hvilken farve har Grys hår?  _________Brun________________ 

Hvilken farve har Sivs hår?  _________Orange______________ 

Hvilken farve har Ulfs bælte?  _________Rød_________________ 

Hvor mange fugle kan du se?  _________4 __________________ 

 

5. Skriv pænt 

De tre børn tog deres skind over sig. 

________________________________________________________________ 

Den var meget større end hytten. 

________________________________________________________________ 

En dag kom Ulf og hentede Gry og Siv. 

________________________________________________________________ 


