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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) Se på billedet side 14. 

Sæt streg under det rigtige. 

 

Blomsten på bordet er  Gul blå rød 

Under bordet ligger der en   fugl hund kat 

På bordet står der en   kande flaske kop 

Bo har nattøj på, det er   sort rød gul 

I reolen er der fire   skuffer dåser nøgler 

 

 

 

glemmer   Bo   næsten   kniven 

kniven    Han    lægger   i   ned   tasken 
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5) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

Bo glemmer næsten ___________. 

Sami løber hen til _____________. 

En pige løber lige ind i __________. 

Bo løber ud i ________________. 

Bo løber hele vejen ___________. 

 

6) Sæt i alfabetisk rækkefølge 

Brug disse ord: 

 

 

 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

 

7) Prik og del 

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

 

kniven  __________ 

hånden __________ 

klassen __________ 

taske ___________ 

ulykke ___________ 

skuffe ___________ 

 

hjem   gården  kniven  Fatih  Bo 

pigen  skole   løbe    glemmer   hånden    

av   besøg   dør   knive 
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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. 

 

 

___________ Bo glemmer næsten kniven.______________________ 

 

 

 

____________Han lægger kniven ned i tasken.___________________ 

 

4) Se på billedet side 14. 

Sæt streg under det rigtige. 

 

Blomsten på bordet er  Gul blå rød 

Under bordet ligger der en   fugl hund kat 

På bordet står der en   kande flaske kop 

Bo har nattøj på, det er   sort rød gul 

I reolen er der fire   skuffer dåser nøgler 

 

 

Bo glemmer næsten kniven 

Han lægger kniven ned i tasken 
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5) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  
 

Bo glemmer næsten kniven. 

Sami løber hen til Fatih. 

En pige løber lige ind i Bo. 

Bo løber ud i gården. 

Bo løber hele vejen hjem. 

 

6) Sæt i alfabetisk rækkefølge 

Brug disse ord: 

 

 

 

av 

besøg 

dør 

glemmer 

hånden 

kniven 

løbe 

pigen 

skole 

 

7) Prik og del 

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

 

kniven  __kni-ven___ 

hånden __hån-den__ 

klassen __klas-sen__ 

taske __tas-ke___ 

ulykke __u-lyk-ke __ 

skuffe __skuf-fe___ 

hjem   gården  kniven  Fatih  Bo 

pigen  skole   løbe    glemmer   hånden    

av   besøg   dør   knive 


