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Sunshine Primary Club – Level 1-3 
Alle bøgerne er på 8 sider og indeholder gentagne sætningsstrukturer. Til hver bog er et Flash Card, som kan 
bruges til at træne bogens nøgleord. 
 
Opgaverne til bøgerne træner bogstavkendskab, ordkendskab, forståelse af sætninger og rækkefølger. Bøgerne 
kan læses på tværs af de tre niveauer – fx i forbindelse med emner som fx familien, mad, dyr, dagligdagen eller 
husets rum. 

 
 

LEVEL 1 
 Bogens titel og 

indhold 
Hyppige ord Opgave 1: 

Alfabetet 
Opgave 2: 
Ord 

Opgave 3: 
Forståelse 

Emner 

1.  Building with Blocks  
Børnene bygger et 
rumskib i mange 
farver.  

a, with  Skriv bogstavet: 
a  

Match bogstav 
til billede  

Rækkefølge  Farver 
Bygge 

2.  The Barbecue  
Familien laver 
grillmad, som alle kan 
lide . 

the  Skriv bogstavet: 
b  

Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Match ord med 
billeder 

Familien 
Relationer og 
aktiviteter  
Mad 

3.  The Birthday Party  
Alt det man skal huske 
til en fødselsdag.   

the  Skriv bogstavet: 
c  

Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Match ord med 
billeder 

Mad  

4. The Birthday Cake 
To kokke bager en stor 
kage i mange farver. 
 

a, the, to, 
you 

Bogstavnavn:  
R, C, Y, B, P, H 

Match bogstav 
til billede 

Rækkefølge Fest 
Fødselsdage 
Farver 
Mad 
Gaver 

5.  I Can Fly  
Fugleungen lærer at 
flyve.  

can, down, I, 
up  

Skriv bogstavet: 
d  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Fugle 
Retninger: op og 
ned 

6.  Huggles Can Juggle  
Huggles kan jonglere 
med mange ting. Men 
der er en grænse! 

an, can  Skriv bogstavet: 
e  

Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Match ord med 
billeder 

Humor  
Mad 
 

7. I Am…  
En dreng viser alle de 
ting han gør i løbet af 
en dag  

am, I, in  Skriv bogstavet: f  Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Match ord med 
billeder 

Verber 
Dagligdag  

8.  I Go, Go, Go  
En lille bil kører ind til 
byen og hjem igen.  

down, go, I, 
into, up  

Skriv bogstavet: 
g  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Forholdsord   
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9. Down to Town 
Der er forskel på livet i 
byen og livet på 
landet. 
 

down, go, 
the, to 

Bogstavnavn:  
G, C, D, T, H 

Match 
begyndelses- 
bogstav 
med ord 

Match sætning 
med billede 

Gårdens dyr 

10. My Puppy 
Alle i familien vil gerne 
have hvalpen 

my, no Bogstavnavn:  
M, N, P, V 

Match hyppige 
ord 

Rækkefølge Kæledyr 

11. At School  
Alt det man laver i 
løbet af en skoledag  

at, I, like,  
my  

Skriv bogstavet: 
h  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Skolens 
dagligdag 

12. My Family  
En pige præsenterer 
sin familie  

and, is, me, 
my, this  

Skriv bogstavet: i  Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Familien 
  

13. The Storm  
Se, hvad der kan ske, 
når det stormer 

see, the, us  Skriv bogstavet: j  Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Rækkefølge  Forskellige 
vejrformer 

14. Come On!  
Alt det man skal, hver 
dag  

come, on, to, 
up  

Skriv bogstavet: 
k  

Match hyppige 
ord  

Rækkefølge  Dagligdagen 

15. The Big Race 
En pige deltager i 
forskellige 
konkurrencer 

big, I, in, the Bogstavnavn:  
R, P, B, W, Z 

Match 
begyndelses- 
bogstav 
med ord 

Rækkefølge Sportsgrene 
Konkurrence 
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LEVEL 2 
 Bogens titel og 

indhold 
Hyppige ord Opgave 1: 

Alfabetet 
Opgave 2: 
Ord 

Opgave 3: 
Forståelse 

Emner 

16. Little Brother  
Pigen skal passe sin 
lillebror 

he, little  Bogstavnavn:  
E, F, L, D, H  

Match sætning 
til billede 

Rækkefølge  Familien 
Dagligdag  

17. I Like  
Noget mad kan man 
lide – og så er det 
noget man ikke kan 
lide! 

I, like  Skriv bogstavet: l  Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Match ord med 
billeder 

Mad  

18. I Love My Family  
Hele familien er 
samlet til bryllup 

but, I, love, 
my  

Skriv bogstavet: 
m  

Match the ord 
med billeder 

Lav en sætning Familien 

19 Huggles Goes Away  
Huggles skal på tur og 
pakker sin kuffert   

away, some  Skriv bogstavet: 
n  

Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Rækkefølge  Humor 
Gøre klar til rejse   

20.  Yuk Soup  
To ”yuker” kommer 
mange mærkelige ting 
i suppen  

go, in,  
some  

Bogstavnavn:  
G, F, I, S, Y  

Match the ord 
med billeder 

Lav en sætning Humor  
Lave mad 

21 The Great, Enormous 
Hamburger  
Tre børn laver en 
kæmpestor burger  

it, now, on, 
some, up  

Skriv bogstavet: 
o  

Match hyppige 
ord  

Rækkefølge  Mad  

22 The Apple  
Der er kun ét æble på 
træet. Hvem skal mon 
have det?  

my, said, the  Skriv bogstavet: 
p  

Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Match ord med 
billeder 

Humor.   
Familien   

23. Run!  
Dyrene flygter fra 
ilden. Mon de klarer 
den?  

jump, run, 
said, the  

Skriv bogstavet: 
q  

Match 
begyndelses- 
bogstav med ord  

Lav sætninger Afrikas dyr  

24. Look!  
Fugle ser både katte, 
hunde og børn. Men 
hvad lokker dem ned 
på græsset? 

look, said, 
the  

Skriv bogstavet: r  Match hyppige 
ord  

Rækkefølge  Fugle og dyr 
Antal    

25. What is a Huggles?  
Huggles leder efter en 
anden huggles i Zoo.   

a, is, not, 
what  

Bogstavnavn:  
A, S, K, N, T, B  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder (navne 
på dyr)  

Dyr i Zoologisk 
Have  
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26. My Shadow  
Skyggen kan løbe, 
hoppe … og ? 

I, it, jump, 
my, when  

Skriv bogstavet: 
s  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Måder at 
bevæge sig på 
Aktiviteter. 

27. Give Me a Hug  
Hvem passer mon 
bedst til at få et knus?  

 are, big,  
little, too, 
you  

Skriv bogstavet: t  Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Tillægsord 
Familien 
 

28. I Can Jump  
Sneglen kan ikke gøre 
det samme, som de 
andre  

but, can, 
jump, run, 
said  

Skriv bogstavet: 
u  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Måder at 
bevæge sig på 
Dyr i haven   

29. Ice Cream  
To børn spiser alt for 
meget is!  

in, like, on, 
the, we  

Bogstav-navn:  
R, F, C, I, H  

Match hyppige 
ord  

Find ord, der 
rimer 

Humor  
Steder 
Transportformer 
Vejret   

30 Where Is My Hat?  
Klovnens hat er blevet 
væk  

here, is, my, 
on, where  

Skriv bogstavet: 
v  

Match hyppige 
ord  

Rækkefølge  Humor 
Farver 
Beklædning    
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LEVEL 3 
 Bogens titel og 

indhold 
Hyppige ord Opgave 1: 

Alfabetet 
Opgave 2: 
Ord 

Opgave 3: 
Forståelse 

Emner 

31. I Write  
Man kan skrive mange 
steder – og med 
forskellige formål  

and, Dad, in, 
my, on  

Skriv bogstavet: 
w  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Formålet med at 
skrive 

32. The Aeroplane  
Flyet kommer langt 
omkring 

all, go, here,  
there, up  
 

Skriv bogstavet: 
x  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Retninger: op, 
ned, her, der … 
 

33. Bubbles  
Pigen laver mange 
sæbebobler i badet  

in, my, on, 
the  

Bogstavnavn:  
E, A, B, I, O  

Match ord med 
billeder 

Lav en sætning Humor 
Aktiviteter i 
badet  

34. My Friend  
To venner læser en 
bog  

a, is, my, not  Skriv bogstavet: 
y  

Match ord med 
billeder 

Lav en sætning Venskab 
Dyr 
Læsning 

35 Where’s Tim?  
En far leder efter sin 
søn  

he, in, is, no, 
yes  

Skriv bogstavet: 
z  

Match hyppige 
ord  

Match ord med 
billeder 

Forholdsord 
Husets rum  
Møbler 

36. I Am a Bookworm  
En bogorm gnaver sig 
igennem en masse 
bøger  

am, are, I, 
up, you  

Bogstavnavn:  
A, G, D, U, B, W  

Match ord med 
billeder 

Lav en sætning Læsning   

37. Big and Little  
Dyrene og deres unger 

and, big, 
have, little  

Bogstavnavn:  
L, C, P, K, Q 

Match ordene  Match sætning 
med billede 

Dyr 
Dyreunger 

38. Shark in a Sack  
Kan man putte en haj i 
en sæk? Eller en bjørn 
i en boks? Eller…  

can, in, yes, 
you, your  

Bogstavnavn:  
J, X, S, A, M  

Match hyppige 
ord  

Find ord, der 
rimer 

Humor 
Dyr 
Størrelser  

39 Shoo!  
Bonden forsøger at 
jage dyrene væk fra 
køkkenhaven 

away, back, 
came, the, 
went  

Skriv bogstavet: 
A  

Match hyppige 
ord  

Rækkefølge  Humor 
Gårdens dyr 
Køkkenhaven    

40 In My Home  
Rummanden viser 
rundt i sot hus  

dad, into,  
mum,  
there, went  

Skriv bogstavet: 
B  

Match hyppige 
ord  

Lav sætninger Familien 
Husets rum 

 
 


