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1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? ____________________ 

 

3) Hvem er hvad? 

Sæt streg til det rigtige. 

 

Jytte Brix  er vred. 

Ole  er klasselærer.  

Basse  er matematik lærer.  

Tim  er ked af det. 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Hun er en _______ 

Basse sover i en ________ 

De skal i _________ 

De skal bo ved en ________ 

Basse bor sammen med _______ 

De skal på _________ 

 

5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

B__nte 

__le 

J__tte 

Br__x 

T__m 

B__sse 

 skov   natløb   Tim   heks   seng   fart    

a   e   i   i   o  y 
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6) Skriv pænt 

Tim er ked af det. 

______________________________________________________ 

 

Basse kan ikke ligge tør. 

 

 

Jytte er en heks. 

______________________________________________________ 

 

De leger i skoven. 

______________________________________________________ 

 

 

7) Se på billeder 

Se på billedet på side 30 og 31. Sæt streg under det rigtige. 

 

Basses bukser er   blå røde brune 

I busken er der en lille hund mus kat 

Den lille nisses hue er  rød blå  sort 

Basses bluse er   blå rød gul 

Fuglen sidder på   grenen jorden huset 

Egernet gemmer sig bag træet fuglen nissen 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? ____________________ 

 

3) Hvem er hvad?. 

Sæt streg til det rigtige. 

 

Jytte Brix  er vred. 

Ole  er klasselærer.  

Basse  er matematik lærer.  

Tim  er ked af det. 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Hun er en _heks__ 

Basse sover i en __fart__ 

De skal i __seng___ 

De skal bo ved en __skov__ 

Basse bor sammen med __Tim__ 

De skal på __natløb__ 

 

5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

Bente 

Ole 

Jytte 

Brix 

Tim 

Basse 

 skov   natløb   Tim   heks   seng   fart    

a   e   i   i   o  y 
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6) Skriv pænt 

Tim er ked af det. 

______________________________________________________ 

 

Basse kan ikke ligge tør. 

 

 

Jytte er en heks. 

______________________________________________________ 

 

De leger i skoven. 

______________________________________________________ 

 

 

7) Se på billeder 

Se på billedet på side 30 og 31. Sæt streg under det rigtige. 

 

Basses bukser er   blå røde brune 

I busken er der en lille hund mus kat 

Den lille nisses hue er  rød blå  sort 

Basses bluse er   blå rød gul 

Fuglen sidder på   grenen jorden huset 

Egernet gemmer sig bag træet fuglen nissen 

 

 


