En usynlig hund
Bogen er skrevet af: _____________________________
1. Svar på spørgsmålene
Oberst elsker pølse.

Det er svært at sige nej til Bandit.

Så lægger hun en tyver i min hånd.

Manden tager sin pung frem.
2. Sæt ord ind
Brug ordene:

Ja


Nej














godbid, kanten, parken, sofaen

Oberst svømmer ind til

__________________.

Damen kaster en
Jeg sidder helt stille i

__________________.
__________________.

Oberst får snor på, og vi går ind i __________________.
3. Hvem gør hvad?
Sæt streger, så sætningerne bliver rigtige.
Oskar

går ud i sit køkken.

Bent

dukker sig og vil væk.

Rigmor

sidder på en bænk sammen med sin hund.

Opgaverne må gerne kopieres

Side 1 ud af 3

4. Fra datid til nutid
Skriv udsagnsordene i nutid på linjerne.

Jeg (gik) ___________ langs stien ved åen.
Pigen (skreg) ___________ .

Damen (mindede) ___________ mig om min oldemor.
Den (sad) ___________ i døren.

Hun (gav) ___________ dem en godbid hver.
5. Endelse
Sæt streg til fra sætningen til den rigtige endelse
Hun er måske bange for hun
Vi ses i mor
Oberst spiser dem beg
Oberst og Bents hund leger i ha
Jeg rejser mig, klar til at lø

gen
ven
be
ge
de

6. Sammensatte ord
Sæt ordene sammen to og to og lav seks nye navneord.

bid, foder, god, hjem, hunde, mor, olde, pleje, port, soda, vin

_______________________ ________________________
_______________________ ________________________

_______________________ ________________________
Opgaverne må gerne kopieres

Side 2 ud af 3

Ekstraopgave
Find siden og skriv det manglende ord

Side 16: Men der ________________ ikke nogen hund ud.

Side 19: Men ____________________ vil ikke med.

Side 32: Jeg lægger den _________________ i min lomme.
Side 18: Jeg er helt ____________________.

Side 23: Men jeg vil _____________ have penge for turen.

Side 15: Oberst svømmede _______ uden at finde drengen.

Side 27: ”Mor, hvem er det?” siger __________________.
Side 28: Manden ____________________.

Side 13: ”Okay, bare en enkelt _____________,” siger jeg.
Side 21: På vej hjem går jeg _______________ til Rigmor.

Side 27: ”Bandit skal jo ______________noget,” siger jeg.

Side 11: Jeg kan ikke se ____________________ hund.
Tag det første bogstav fra hvert ord, du skrev.

Skriv bogstaverne på linjerne i den rigtige rækkefølge.
De danner et ord fra bogen.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Opgaverne må gerne kopieres

Side 3 ud af 3

En usynlig hund – Facit
Bogen er skrevet af: Birgitte Bregnedal
1. Svar på spørgsmålene
Oberst elsker pølse.

Det er svært at sige nej til Bandit.

Så lægger hun en tyver i min hånd.

Manden tager sin pung frem.

Ja


Nej














2. Sæt ord ind
Oberst svømmer ind til kanten.

Oberst får snor på, og vi går ind i parken.
Damen kaster en godbid.

Jeg sidder helt stille i sofaen.
3. Hvem gør hvad?
Oskar dukker sig og vil væk.
Rigmor går ud i sit køkken.

Bent sidder på en bænk sammen med sin hund.

Opgaverne må gerne kopieres

Side 1 ud af 2

4. Fra datid til nutid
Jeg (gik) går langs stien ved åen.
Pigen (skreg) skriger.

Damen (mindede) minder mig om min oldemor.
Den (sad) sidder i døren.

Hun (gav) giver dem en godbid hver.
5. Endelse
Hun er måske bange for hun-de
Vi ses i mor-gen

Oberst spiser dem beg-ge

Oberst og Bents hund leger i ha-ven

Jeg rejser mig, klar til at lø-be

6. Sammensatte ord
godbid, hunde-foder, pleje-hjem,
olde-mor, port-vin, soda-vand
Ekstraopgave
De manglende ord: kommer, Oberst, ned, forvirret, ikke,
rundt, manden, afbryder, tur, ind, opleve, nogen

Et ord fra bogen: konfirmation
Opgaverne må gerne kopieres

Side 2 ud af 2

