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Læseforståelse

Dyrene i
skoven

Ræven Rune
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Her er Rune. Han er en lille ræv. Rune bor med sin mor
og far i en skov. Skoven er stor. I skoven bor der
mange dyr. Det er ikke alle dyrene, som er
søde. Der bor en sur bjørn,
som alle er bange for. Rune
har en god ven. Det er en
kanin. Kaninen hedder Katja.

Sæt kryds ved det rigtige svar.

Hvor bor ræven Rune?

i en skole
i en stor skov
i en lille skov

Hvem er dyrene bange for?

en sur bi
en glad bjørn
en sur bjørn

Hvad hedder Runes ven?

Katja
Kaja
Karla
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Rune bliver væk

Rune vil gå en tur. Hans far siger, at han skal blive på
stien. Hans far siger også, at han ikke må gå for langt
ind i skoven. Rune hører ikke efter. Han løber ind i
skoven og bliver væk. Rune kan ikke finde hjem. Han
sætter sig ned og græder.
Nu kan han høre en stemme
kalde på ham. Det er hans far.
Hans far har fundet ham og viser
ham vejen hjem.
Svar på spørgsmålene med en sætning.

Hvad vil Rune?

Hvad sker der med Rune?

Hvem finder Rune?

Bjørnen sover
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Benny er en stor bjørn. Han har en fin brun pels. Benny har
ingen venner. Det er ikke sjovt. Benny sover hele vinteren.
Han går i hi. Hvis man vækker ham,
bliver han sur. Benny har en lille
hule, som han kan sove i.
Når han ikke er i hi, spiser han
hele tiden. Han spiser fisk og bær.

Find svaret i teksten og farv det i den farve, som
spørgsmålet har.

Hvilken farve er Bennys pels?
Hvad sker der, hvis man vækker Benny?
Hvor sover Benny om vinteren?
Hvad spiser Benny?

Katja på tur
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Kaninen Katja er på tur. Hun går rundt i skoven.
Katja møder en ugle. Den hedder Ulla. Uglen er blå og har
store øjne. Katja ser mange ting. Hun finder en rød blomst.
Den er flot. Den vil hun give til sin mor. På vejen
hjem møder hun en fugl. Den har fine grønne
vinger og en brun hale. Fuglen siger
PIP og flyver væk. Katja går hjem.
Sæt kryds ved det rigtige billede.

Hvem møder Katja først?

Hvad finder Katja, som hun vil give til sin mor?

Hvilken fugl møder Katja på vejen hjem?
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Uglen med de store øjne
Når det er nat, sover dyrene i skoven.
Det gør Ulla bare ikke. Ulla er en ugle.
Hun spiser om natten. Ulla har store øjne.
Hun kan se, når der er mørkt. Ulla er blå
på maven, men vingerne er brune. Ulla bor
i et træ. Træet er højt. Det gør ikke
noget, for Ulla kan flyve højt.

Sandt eller falsk? Sæt kryds.
sandt

Ulla sover om natten.
Ulla er en ugle.
Ulla har ikke store øjne.
Ulla har blå vinger.
Ulla bor i et træ.
Ulla kan ikke flyve.

falsk
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Pelle bygger hule

Pindsvinet Pelle vil bygge en hule. Han skal have et sted
at sove. Først skal han finde et godt
sted til hulen. Det finder han i en
busk. Så skal han bygge hulen.
Pelle går ud for at finde græs
og blade. Dem skal han bygge
hulen med. Han bygger en lille
hule i busken. Da hulen er
færdig, vil Pelle sove.
Find den rigtige rækkefølge. Skriv 1 ved det, der sker
først, 2 ved det næste osv.

Da hulen er færdig, vil Pelle sove.
Pelle finder et godt sted til hulen.
Pelle bygger en lille hule i busken.
Pelle finder græs og blade.

