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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 billeder. 

Sæt streg under det rigtige. 

 

Kalle og de store drenge går på  en sti en træstamme en snor 

Kalle har en jakke på, den er  blå rød  sort 

Kalle leger med de store  drenge piger  hunde 

 

5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

Kalle 

Leger 

Skoven 

Brøler 

Krone 

Slut 

Sammen 

Bange 

De   skoven   store   leger   drenge   altid   i 

love   Hvad   Kalle   skal   Gud? 

a  a   a   e   o   o   u   ø 
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7 Skriv pænt 

De står og taler sammen. 

______________________________________________________ 

 

Legen er slut. 

 

 

De spæner af sted. 

______________________________________________________ 

 

Den store hjort kommer! 

______________________________________________________ 

 

 

8 Sæt i alfabetisk rækkefølge 

Brug disse ord: 

 

 

 

______________ 

______________ 

______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

 

 

 

 

Kalle    store    andre    længe    brøler     

   de    gemmer    råber    hjort 
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FACIT 

1)Hvad hedder forfatteren? __Anne-Marie Helfer 

 

2)Hvem handler bogen om? ___Kalle 

 

3) Skriv sætninger. Brug ordene fra kassen. 

 Du skal begynde med stort bogstav. 

 

 

 

______ De store drenge leger altid i skoven____________________ 

 

 

 
 

________ Hvad skal Kalle love Gud?____________ 

 

4) Se på billeder. 

Sæt streg under det rigtige. 

 

Kalle og de store drenge går på  en sti en træstamme en snor 

Kalle har en jakke på, den er  blå rød  sort 

Kalle leger med de store  drenge piger  hunde 

 

5) Indsæt vokaler 

Brug bogstaverne fra kassen:  

Kalle 

Leger 

Skoven 

Brøler 

Krone 

Slut 

Sammen 

Bange

De skoven store leger drenge altid i 

love Hvad Kalle skal Gud? 

a  a   a   e   o   o   u   ø 
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7 Skriv pænt 

De står og taler sammen. 

______________________________________________________ 

 

Legen er slut. 

 

 

De spæner af sted. 

______________________________________________________ 

 

Den store hjort kommer! 

______________________________________________________ 

 

 

8 Sæt i alfabetisk rækkefølge 

Brug disse ord: 

 

 

 

____andre_____ 

___brøler______ 

____de_________ 

___gemmer______ 

___hjort________ 

___Kalle________ 

____længe______ 

____råber______ 

____store______ 

 

 

 

Kalle    store    andre    længe    brøler     

   de    gemmer    råber    hjort 

 


