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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. 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Bo får plaster _________. 

Han går ud på _________. 

Bo ser ind i ___________. 

Bo kan se to __________. 

Bo går ind i ___________. 

 

 

 

Det    manden    med    er    bomben 

Bo   en   kan   anden    høre   mand 

vejen   hullet   mænd   røret   på 
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5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

st__kke 

m__nd 

b__mben 

m__rkt 

spr__nger 

l__ften 

gr__der 

gl__mt 

 

6) Skriv pænt 

 

Bo går ind gennem hullet. 

______________________________________________________ 

 

Det lyder sjovt når de råber. 

 

 

De har en pind i hånden. 

______________________________________________________ 

 

De har fundet et hul i hækken. 

______________________________________________________ 

 

7) enkelt eller dobbelt konsonant. 

Der står to ord i parentes ( ). Sæt streg under det rigtige ord, og skriv det på linjen. 

 

Bo ser ind i (hulet / hullet).  ________________________ 

De ler og slår på (hæken / Hækken) ________________________ 

Han går ud på (vejen / vejjen). ________________________ 

Det (lyder / lydder ) sjovt, når de råber. _______________________ 

a   e   i   o   u   y    æ   ø 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? ____________________ 

 

2)Hvem handler bogen om? ____________________ 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

_______ Det er manden med bomben_________________________ 

 

 

 

_____ Bo kan høre en anden mand____________________________ 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Bo får plaster _på___. 

Han går ud på __vejen___. 

Bo ser ind i __hullet__. 

Bo kan se to __mænd__. 

Bo går ind i __røret__. 

 

 

 

Det er manden med bomben 

Bo kan høre en anden mand 

vejen   hullet   mænd   røret   på 
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5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

 

stykke 

mand 

bomben 

mørkt 

springer 

luften 

græder 

glemt 

 

6) Skriv pænt 

 

Bo går ind gennem hullet. 

______________________________________________________ 

 

Det lyder sjovt når de råber. 

 

 

De har en pind i hånden. 

______________________________________________________ 

 

De har fundet et hul i hækken. 

______________________________________________________ 

 

7) enkelt eller dobbelt konsonant. 

Der står to ord i parentes ( ). Sæt streg under det rigtige ord, og skriv det på linjen. 

 

Bo ser ind i (hulet / hullet).  ________________________ 

De ler og slår på (hæken / Hækken) ________________________ 

Han går ud på (vejen / vejjen). ________________________ 

Det (lyder / lydder ) sjovt, når de råber  _______________________ 

a   e   i   o   u   y    æ   ø 


