□ Jeg er en dreng

□ Jeg er en pige

Min skole er _____________________

Læse 2

Del 1
- 5 spørgsmål Kig og læs. Sæt et krys (X) ved det rigtige billede. Der er et eksempel.

Jeg hedder Stine og jeg er en
pige.

X

Jeg kan godt lide at lytte til
musik.

Jeg spiller på trommer i et
band.

I går fik jeg en cykel.

I sommer var jeg ofte i
svømmebassinet sammen med
mine venner.

Jeg elsker min lille hund

Del 2
- 5 spørgsmål –
Se og læs. Sæt et kryds (X) ved Ja eller Nej
Der er to eksempler.

Eksempler
Ja
Jeg kan se en blå bil og en rød bil

Nej

x

Der er to drenge i en af bilerne.

x

Spørgsmål
Ja
Jeg kan se en pige ride på en hest
Damen i den blå bil synger.
Jeg kan se en meget høj mand
En pige kaster med mange bolde op i luften
Jeg kan se en dreng på en blå cykel

Nej

Del 3
- 5 spørgsmål Læs og sæt et kryds (X) ved Ja eller Nej

Jette blev 10 år gammel i går. Hun fik mange fine gaver. Fra sine forældre fik
hun en cykel som hun er meget glad for. Fra sin storebror fik hun en bog om en
hest. Jette har selv en lille islandsk hest der hedder Tinna og hun rider ofte ud.
Far havde bagt en stor fin kage med 10 lys. De drak chokolade til kagen. Hun
havde fået lov til at invitere 6 venner fra skolen som også bragte mange fine
gaver.
Det blev en god dag og om natten drømte Jette om at hun var ude at cykle på sin
nye cykel.

Sæt et kryds (X)
Ja
Jette var glad for sine gaver.
Storebror gav Ida en cykel.
Jettes hest kommer fra Island.
Gæsterne fik chokoladekage.
Jette drømte om sin store fine cykel.

Tak for hjælpen!

Nej

