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Opgaver

Før du læser

Se på forsiden. 
Farv de ord, der passer til billedet.

Far hund   OL sommer

Fest Lulu vinter pony

Uno hest mor dreng              

Hvem er forfatteren?

_________________________________________________________________________________________________

Hvilken serie hører bogen til?

_________________________________________________________________________________________________

Læs på bagsiden af bogen, og gør sætningerne færdige.

I Søby er der …
_________________________________________________________________________________________________

Alle der kan ride, …
_________________________________________________________________________________________________

Lulu og Uno …
_________________________________________________________________________________________________

Lulu til mini OL

R
ikke M

ø
lb

ak · Lu
lu

 til m
in

i o
l

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.

Lulu til mini ol er lydret D.

I Søby er der et mini ol.
Alle, der kan ride,
må være med.
Lulu og Uno skal øve.
Så de kan være med til mini ol. 
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Opgaver

Mens du læser

Hvem er med i historien?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvad er et mini OL?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvor skal det foregå?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvorfor vil Lulu ikke med?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Se på side 8-9
Hvilke ord passer til Lulu og Sisi?

– Nej, det går ikke.

Se Fifis lår, der er et sår.

Lulu ser på Fifi.

Lulu går ind til Sisi.

– Sisi, du skal med til  

mini ol.

Du er god til at ride  

på Fifi.

8 9

Glad

Sur

Trist Ked af det

Gal
Rasende

Bange

Frisk

Rolig
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Opgaver

Find ord, der rimer.

Hvad rimer på lår? Det gør _______________________

Hvad rimer på god? Det gør _______________________

Hvad rimer på tur? Det gør _______________________

Hvad rimer på pris? Det gør _______________________

Efter du har læst

Er det rigtigt? Sæt X. 

Fifi har et sår.                     JA          NEJ

Sisi vil ride på Uno.             JA        NEJ

Lulu får mange fif.              JA         NEJ

Lulu er helt i top.             JA     NEJ

Se på side 20-21.
Hvorfor vil Sisi ikke med til mini OL?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvordan hjælper Sisi Lulu?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Opgaver

Hvad er der sket med Fifi?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvordan ender historien?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Tegn dig selv på førstepladsen, og skriv, hvad du har vundet i.

1
2 3


