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Opgaver

Før du læser

Se på forsiden. 
Farv det, du kan se. 

 Sif med en kam.          Sif med en saks.

 Sif med en lus.      Sif med en hat.

Hvem er forfatteren?

_________________________________________________________________________________________________

Hvilken serie hører bogen til?

_________________________________________________________________________________________________

Læs på bagsiden af bogen, og gør sætningerne færdige.

Sif ser på …
_________________________________________________________________________________________________

Hun ser …
_________________________________________________________________________________________________

Det hår …
_________________________________________________________________________________________________

En tot hår
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ABC-lydret er bøger på fire niveauer til den allerførste læsning. 

Hver bog er en sammenhængende historie, hvor de flotte  

tegninger understøtter læsningen ved at fortælle det, der ikke  

kan siges med ord. Ordene er lydrette eller lydnære, og de  

skaber sammen med illustrationerne en historie med handling. 

Bøgerne kan læses i 0. og 1. klasse.

En tot hår er lydret B.

Sif ser på sit hår.
Hun ser dum ud.
Det hår må væk.
NU! 

B
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Opgaver

Mens du læser

Hvor gammel er Sif? Tegn lys i kagen.

Læs side 6-9.
Skriv, hvad de siger?  

Hvad tænker katten om Dan?

Nu er de på en vej.

Og der er Dan.

Han ser på Sif.

“Se dit hår.

Du har hår som din kat.

Du ser dum ud.”

6 7
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Opgaver

Find ord, der rimer.

Hvad rimer på kat? Det gør ____________________

Hvad rimer på dum? Det gør ____________________

Hvad rimer på hår? Det gør ____________________

Hvad rimer på kam? Det gør ____________________

Efter du har læst

Er det rigtigt? Sæt X. 

Dan er en god ven.         JA       NEJ

Sif kan lide sit hår.          JA     NEJ

Lis er deres lærer.             JA        NEJ

Sif ser sej ud.                  JA        NEJ

Se på side 18-19. 
Hvad tænker katten om Sif?Nu er Sif hos Lis.

En tot her.

En tot der.

Det hår må af.

Lis ser på Sif.

“Så nu er du fin.”

18 19
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Opgaver

Tegn dig selv i rammen. Hvad tænker du om Sif?

Tegn noget, du syntes er MEGA sejt.


