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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. 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

5) Gør sætningerne færdige 

Sæt streg under det rigtige 

 

Et hus i en    skov have sø 

Nis og Møffe læser i en stor  hat bog liste 

Der er seng bord og   hatte reoler stole 

Heksen tager hans    hue hånd taske 

Nøglen putter hun i   lommen hatten gryden 

Heksen går hen til    stolen ovnen kassen 

 

Rådne    Hun    tænder    har 

Hun    ham   smider   ind   i   og   låser   buret 
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6) Navneord 

Man kan sætte en og et foran navneord. Gør skemaet færdig. 

 

Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal 

En stol  Flere  

En  Ovnen Flere ovne 

En seng  Flere  

Et bur  Flere bure 

En  Heksen Flere  

 

 

7 Skriv pænt 

Heksen går hen til sin seng. 

______________________________________________________ 

 

Der sidder en dreng inde i ovnen. 

 

 

Heksen går hen til ovnen 

______________________________________________________ 

 

Heksen ryger ind i ovnen. 

______________________________________________________ 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? __Per Østergaard____ 

 

2)Hvem handler bogen om? __Heksen____ 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

 

_Hun har rådne tænder_________________________________ 

 

 

 

_Hun smider ham ind i buret og låser._______________________ 

 

 

5) Gør sætningerne færdige 

Sæt streg under det rigtige 

 

Et hus i en    skov have sø 

Nis og Møffe læser i en stor  hat bog liste 

Der er seng bord og   hatte reoler stole 

Heksen tager hans    hue hånd taske 

Nøglen putter hun i   lommen hatten gryden 

Heksen går hen til    stolen ovnen kassen 

Rådne    Hun    tænder    har 

Hun    ham   smider   ind   i   og   låser   buret 
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6) Navneord 

Man kan sætte en og et foran navneord. Gør skemaet færdig. 

 

Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal 

En stol Stolen Flere stole 

En ovn Ovnen Flere ovne 

En seng Sengen Flere senge 

Et bur Buret Flere bure 

En heks Heksen Flere hekse 

 

 

7 Skriv pænt 

Heksen går hen til sin seng. 

______________________________________________________ 

 

Der sidder en dreng inde i ovnen. 

 

 

Heksen går hen til ovnen 

______________________________________________________ 

 

Heksen ryger ind i ovnen. 

______________________________________________________ 

 


