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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  

 

 

Julie går hen til sit ___________. 

Banko har tisset op ad ___________. 

Hun løber op til __________. 

Hun vil også være __________ 

Julie ser ___________. 

 

   sætter Julie sig foran ned 

model kan da ikke Jeg være 

  tøjet Olsen spejl model tv 



Lille dingo                                                                            Julie vil være model 
 

www.JoanEriksen.dk Side 2 
 

5) Skriv pænt 

 

Hun går rundt i smart tøj. 

 

______________________________________________________ 

Julie går hen til sit spejl. 

 

 

Hun smiler, drejer rundt og vinker. 

 

______________________________________________________ 

Hun løber ind på den store scene. 

 

______________________________________________________ 

 

 

6) Dobbelt konsonant 

Find 9 ord i teksten med dobbelt konsonant. Skriv ordene her.  

 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

_____________ 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? __Marie Duedahl___ 

 

2)Hvem handler bogen om? ___Julie og Olsen_______ 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

 

_____ Julie sætter sig ned foran ___________________ 

 

 

 

______ Jeg kan da ikke være model_______________________ 

 

4) Gør sætningerne færdige 

Brug ordene i kassen  

 

 

Julie går hen til sit ___spejl________. 

Banko har tisset op ad __tøjet_________. 

Hun løber op til __Olsen________. 

Hun vil også være __model________ 

Julie ser __tv_________. 

 

sætter Julie sig foran ned 

model kan da ikke Jeg være 

 

  tøjet Olsen spejl model tv 
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5) Skriv pænt 

Hun går rundt i smart tøj. 

 

______________________________________________________ 

Julie går hen til sit spejl. 

 

 

Hun smiler, drejer rundt og vinker. 

 

______________________________________________________ 

Hun løber ind på den store scene. 

 

______________________________________________________ 

 

6) Dobbelt konsonant 

Find 9 ord i teksten med dobbelt konsonant. Skriv ordene her. 

 

__tillykke____ 

__gammel____ 

__komme____ 

__kunne____ 

___henne_____ 

__ikke_____ 

__skulle___ 

____kommer___ 

___masse____ 

___sætter___ 

___tisset_____ 

__nummer____ 

_klapper__

 


