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Hvordan mon det er at bo her?
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1 Hvad  har  de  tre  boliger  til  fælles ?

2 Rigtigt  eller  forkert ?  Tænk  på  din  egen  bolig

3   Tænk  på  en  af  dine  venner 
 og  tegn  noget ,  I  har  til  fælles.  

 Hvad  har  jeres  boliger  til  fælles ? 

4   Puslehistorie

Rigtigt Forkert
Min  bolig  er  lavet  af  træ
Min  bolig  er  lavet  af  sten
Min  bolig  kan  sejle
Min  bolig  er  til  at  bo  i

Her er tre andre boliger .
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Dyrenes  haler  
1 Skriv  dyrets  navn  under  halen

2 Rigtigt  eller  forkert ?

3   Skriv  de  ord ,  der  mangler

4   Puslehistorie

Skorpionen har en                        hale.

Kænguruen har en                     hale.

Bæveren har en              hale.

Rigtigt Forkert
Aben  har  en  flad  hale
Skorpionen  har  en  giftig  hale
Kænguruen  bruger  sin  hale,  når  den  skal  holde  varmen
Firbenet  kan  tabe  sin  hale

Den bruger halen til at styre med .
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Dyrenes 
haler
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Hvad mon de bruger deres haler til?
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Et  ækelt  kryb
1 Skriv  de  rigtige  navne  under  billederne

2 Rigtigt  eller  forkert ?

3   Skriv  de  ord ,  der  mangler

4   Puslehistorie

Farmor  skal                arbejde.

Anker  skal                tøj.

Storm  skal                 græs.

”Et             kryb?”  siger  farmor.

Rigtigt Forkert
Anker  vasker  tøj
Anker  siger :  ” Jeg  skal  bare  lige  … ! ”
Anker  siger :  ” Vi  har  ordnet  det  hele . ”
Anker  ordner  det  ækle  kryb

” Tag      det      roligt        ! ” siger      Storm      .

Et ækelt kryb
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Storm

Anker
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Hvem slår græsset?

Anker

Storm

farmor
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Lille  Bi
1 Sæt  streg  fra  tekst  til  billede

2 Rigtigt  eller  forkert ?

3   Skriv  ord  på  linjerne  og  sæt  tegn  i  kasserne  

4   Puslehistorie

”Her er ingen nektar          ”        Lille  Bi.

”Hvor er min nektar          ”          dronningen.

”UPS          ”         Lille  Bi.

Rigtigt Forkert
Lille  Bi  er  blevet  stor
Lille  Bi  skal  hente  nektar  til  dronningen
Lille  Bi  spiser  det  hele  selv
Lille  Bi  flyver  hjem  med  nektar

Han vil finde nektar til dronningen .
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Lille BiLille Bi

Følg stregen og genfortæl historien.
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Her  er  ingen  nektar.

Her  er  nektar.
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Lærke  og  Rosa  
1 Sæt  streg  fra  tekst  til  billede

2 Rigtigt  eller  forkert ?

Rigtigt Forkert
Lærke  har  blå  øjne
Rosa  har  kort  hår
Lærke  køber  en  paryk
Rosa  siger : ” Se !  Nu  er  mit  hår  kort ! ”
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Lærke og Rosa

Hvem har langt hår?

Lærke

langt  hårkort  hårblå  øjne

brune  øjne

Rosa

3   Skriv  ord  på  linjerne  og  sæt  tegn  i  kasserne  

4   Puslehistorie

    Du ligner mig        Lærke

     Hvem      hvem                   Lærkes mor

         Jeg vil      ligne

                                 mere          Lærke  

” Du ligner        mig ! ” siger Lærke .
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Mille  og  delfinerne  
1 Skriv  de  rigtige  navne  til  billederne

2 Rigtigt  eller  forkert ?

3   Skriv  ord  på  linjerne  og  sæt  tegn  i  kasserne  

4   Puslehistorie

    Skal   gå ned       se dem  

Hvor    de      delfiner  

         Se      Lucas

                                                       
    delfin

Rigtigt Forkert
Mille  siger :  ” Der  er  to  delfiner ! ”
Mille  sender  en  sms  til  far
Mor  har  taget  billede  af  noget  vand
Mor  ser  den  anden  delfin

Mille ser            den  anden delfin !
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Pokalen
1 Sæt  streg  fra  sætning  til  billede

2 Rigtigt  eller  forkert ?

3   Skriv  ord  på  linjerne  og  sæt  tegn  i  kasserne  

4   Puslehistorie

Pas              blæser     

Emil         klar    

Det       andre

Rigtigt Forkert
Emil  har  trænet  hårdt
Emil  siger : ” Det  blæser  i  dag ! ”
Emil  siger : ” Nu  har  jeg  ingen  shorts  på ! ”
Emil  får  en  pokal

Emil hænger fast      i en busk .

Emil  hænger  fast  i  en  busk.

Han  er  forrest.Emil  får  en  pokal.Emil  kommer  i  mål.

Emil  har  trænet  hårdt.
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Rotten
1 Sæt  streg  fra  ord  til  billede

2 Rigtigt  eller  forkert ?

3   Skriv  ord  på  linjerne  og  sæt  tegn  i  kasserne  

4   Puslehistorie

Mini      klar                 at     på  rotten
  

Rotten   klar  at    op  på  bordet  

Mini       hen   rotten    

Låget      op  

Rigtigt Forkert
Mini  kan  lugte  mad !
Rotten  hører  Mini
Rotten  er  klar  til  at  springe  på  Mini
Mini  hader  at  være  våd

Mini  springer hen  mod rotten !

Rotten pude

radisebordetlåget

Mini


