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Opgaver

Før du læser

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

vinter hund   venner træ

fest ræv vinter bange

mus skov mor dreng              

Hvad hedder forfatteren?

_________________________________________________________________________________________________

Hvilken serie hører bogen til?

_________________________________________________________________________________________________

Ræv på lur
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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.

Ræv på lur er lydret B.

Fy og Bi er på tur en sen nat.
Fy vil se en ræv.
Bi vil væk.
En ræv på lur ser Bi.
Men Fy har et fif til Bi.

- lydret  

Ræv på lur

B
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Læs på bagsiden af bogen, og gør sætningerne færdige:

Fy og Bi er på tur .. .
_________________________________________________________________________________________________

Fy vil …
_________________________________________________________________________________________________

Bi vil …
_________________________________________________________________________________________________

En ræv på …
_________________________________________________________________________________________________

Men Fy har …

_________________________________________________________________________________________________

Mens du læser

Hvem er Fy og Bi?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvornår på dagen er det?

_________________________________________________________________________________________________

Hvor er de henne?

_________________________________________________________________________________________________

Hvad vil de ud og se?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Se på billedet side 6-7. 
Hvad tænker Bi om Fy, og hvad tænker Fy om Bi?

Spot på ord. 
Hvad betyder ordet?

Ordet Forklar, hvad du tror, det betyder Skriv en sætning med ordet

Fæl

Rå

Snu

Klø

Lur

6 7

Fy ser på Bi. 

– Du, Fy. Vil du se  

en rå ræv?

6 7

– NEJ!

– Du er gal, Fy.
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Beskriv ræven med ord. 

Hvor mange steder i bogen kan du se ræven?

_________________________________________________________________________________________________

Efter du har læst 

Se på side 18-21.
Hvad vil ræven gøre ved Bi?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvordan kommer Bi fri fra ræven?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

18 19

Den rå ræv ser på Bi.

– Du er min bøf nu.

Fy har et fif til Bi.

– Slå en fis.

18 19
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Find ord, der rimer

Hvad rimer på mus? Det gør ________________

Hvad rimer på ser? Det gør ________________

Hvad rimer på lur? Det gør _________________

Hvad rimer på fis? Det gør ________________

Tegn et billede, hvor Fy og Bi gør noget godt ved ræven.


