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1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? ____________________ 

 

3) Se på billedet side 18 og 19. 

Sæt streg under det rigtige. 

 

Far har en frakke på, den er   gul grøn lilla 

Hvor mange måger kan du finde. Fire syv fem 

Hvor mange flasker er der på kajen fire fem seks 

Jan har bukser på, de er   lilla røde orange 

 

4) Indsæt de rigtige vokaler 

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

 

De ( finder / fender ) ham ikke.  _______________ 

Kalle er ( ekke / ikke ) hjemme.  _______________ 

Far ( renger / ringer ) rundt.   _______________ 

( Engen / ingen ) har set Kalle.  _______________ 

Kalle ( gemmer / gæmmer ) sig.  _______________ 

De store taler om den (dumme / dåmme ) røver _______________ 
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5) Dobbelt konsonant 

Find 9 ord i teksten med dobbelt konsonant (ikke / ligge) 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________
 

6) Prik og del 

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

 

hjemme  ___________ 

bange ___________ 

rundt ___________ 

hunden ___________ 

snuser __________ 

skoven __________ 

grædt __________ 

fryser __________ 

 

7) Tegn hunden der finder Kalle 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? ___Anne_marie Helfer___ 

2)Hvem handler bogen om? ______Kalle______ 

 

3) Se på billedet side 18 og 19. 

Sæt streg under det rigtige. 

 

Far har en frakke på, den er   gul grøn lilla 

Hvor mange måger kan du finde. Fire syv fem 

Hvor mange flasker er der på kajen fire fem seks 

Jan har bukser på, de er   lilla røde orange 

 

4) Indsæt de rigtige vokaler 

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

 

De ( finder / fender ) ham ikke.  _______________ 

Kalle er ( ekke / ikke ) hjemme.  _______________ 

Far ( renger / ringer ) rundt.   _______________ 

( Engen / ingen ) har set Kalle.  _______________ 

Kalle ( gemmer / gæmmer ) sig.  _______________ 

De store taler om den (dumme / dåmme ) røver _______________ 

 



Lille dingo                                                                           Kalle alene i mørket 
 

www.JoanEriksen.dk Side 4 
 

5) Dobbelt konsonant 

Find 9 ord i teksten med dobbelt konsonant (ikke / ligge) 

 

Kalle 

Ikke 

Skinner 

Ligger 

Alle 

Større 

Gemmer 

Dumme 

Tætte 

Hjemme 

Dækket 

Kommet 

 

6) Prik og del 

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

 

hjemme  __hjem-me__ 

bange __ban-ge___ 

rundt __rundt____ 

hunden __hun-den__ 

snuser __snu-ser__ 

skoven __sko-ven__ 

grædt __grædt___ 

fryser __fry-ser__ 

 

7) Tegn hunden der finder Kalle 

 

 

 

 

 

 

 

 


