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1)Hvad hedder forfatteren? __________________ 

 

2) hvad er bogens titel? _____________________ 

 

3) Bogen handler om 3 drenge. Hvad hedder de?  

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Han går ud på ________ 

Her møder han ________ 

Lidt efter møder de ______ 

Kalle henter sin ________ 

 

5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

H__nter 

V__gn 

K__lle 

J__nas 

K__mmer 

Sp__rge 

Ols__n 

N__kker 

Kr__ner 

Pl__n 

M__r 

__lt 

Stien    vogn     Kim    Jonas 

a   a   a   e  e   i   o   o   o    o   o   ø 
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7 Enkel og dobbelt konsonant 

I hver sætning er der en parentes med 2 ord, sæt streg under det rigtige 

 

Jonas (sætter /  sæter) dem ind i sagen. 

Kim og Jonas ( kørrer / kører) ind i haven. 

Kim holder på de fem ( kasser / kaser ).  

(Kalle / Kale ) er lidt glad. 

 

8 Prik og del 

Sæt prik under ordene og del dem, til sidst skal du skrive dem på linjen. 

 

løber ___________ 

næsten ___________ 

stien ___________ 

søvne ___________ 

aldrig ___________ 

tunge ___________ 

 

9) Skriv pænt 

Nu er han glad igen. 

______________________________________________________ 

De penge var alt for tunge. 

______________________________________________________ 

Han stopper ved en låge. 

______________________________________________________ 

FACIT 
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1)Hvad hedder forfatteren? ___Anne-Marie Helfer 
 

2) hvad er bogens titel? __Kalle bliver rig 
 

3) Bogen handler om 3 drenge. Hvad hedder de?  

 

_____Kalle________ 

_____Jonas________ 

_____Kim ________ 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Han går ud på __stien______ 

Her møder han __Kim______ 

Lidt efter møder de ___Jonas___ 

Kalle henter sin ____Vogn____ 

 

5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

henter 

vogn 

Kalle 

Jonas 

kommer 

spørge 

Olsen 

nikker 

kroner 

plan 

mor 

alt 

7 Enkel og dobbelt konsonant 

Stien    vogn     Kim    Jonas 

a   a   a   e  e   i   o   o   o    o   o   ø 
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I hver sætning er der en parentes med 2 ord, sæt streg under det rigtige 

 

Jonas (sætter /  sæter) dem ind i sagen. 

Kim og Jonas ( kørrer / kører) ind i haven. 

Kim holder på de fem ( kasser / kaser ).  

(Kalle / Kale ) er lidt glad. 

 

8 Prik og del 

Sæt prik under ordene og del dem, til sidst skal du skrive dem på linjen. 

 

løber _lø-ber__________ 

næsten _næs-ten__________ 

stien _sti-en__________ 

søvne __søv-ne_________ 

aldrig __al-drig_________ 

tunge __tun-ge_________ 

 

9) Skriv pænt 

Nu er han glad igen. 

______________________________________________________ 

De penge var alt for tunge. 

______________________________________________________ 

Han stopper ved en låge. 

______________________________________________________ 


