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Opgaver

Før du læser bogen

Hvem har skrevet bogen?

_________________________________________________________________________________________________

Hvem har lavet tegninger til bogen?

_________________________________________________________________________________________________

Hvad hedder serien?

_________________________________________________________________________________________________

Se på bogens forside.
Hvad kan du se? Streg det forkerte ud.

Sæt ikke ræven til at vogte gæs

Klog på

ORDSPROG

Et æble

En kage med et bær

En gås

En med grise-tryne

En is
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Opgaver

Læs titlen. 
Hvad betyder ordet ”vogte“? Tegn pil.

 SPISE

VOGTE

  PASSE PÅ

Hvorfor er det en dårlig idé at sætte en ræv til at vogte gæs? Skriv eller tegn.

Se på bogens bagside.
Hvorfor har Viggo et problem? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Opgaver

Mens du læser

Læs side 4-5. 
Hvad får du at vide? Sæt X.
                                                                                                                                                      
                 JA       NEJ

Du kan læse om, hvad et ordsprog er.

Ordsprog handler tit om biler og motorcykler.

Historien handler om, hvordan man kan passe på sine ting.

Et ordsprog er et godt råd.

Læs side 6-11.
Hvad passer sammen? Tegn pil.

Siger at Viggo og far er madgrise

Har lavet en madklub

Elsker store bøffer

Piler rundt overalt

Elsker salat

Roder i Viggos ting

Vilde med slik
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Opgaver

Læs side 11-21.
Kan du svare? Skriv.

Hvad får Viggo af mormor?

_________________________________________________________________________________________________

Hvorfor spiser Viggo ikke de blå ugler straks?

_________________________________________________________________________________________________

Hvem skal passe på uglerne, mens Viggo er til fodbold?

_________________________________________________________________________________________________

Hvad ser Viggo, da han kommer hjem?

_________________________________________________________________________________________________

Hvorfor råber Viggo på Kylle, Pylle og Rylle?

_________________________________________________________________________________________________

Læs side 22-29.
Hvem har spist de blå ugler? Farv tunger.
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Opgaver

Kan du danne en sætning? Skriv.

_________________________________________________________________________________________________

Når du har læst bogen

Læs side 30-31.
Nu har du læst historien ”Sæt ikke ræven til at vogte gæs“.

Hvem var ”ræv“ i denne historie?

_________________________________________________________________________________________________

Hvorfor skulle Viggo have tænkt sig bedre om?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvem ville du ikke lade passe på dit slik?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

  på
passe

dit

slik

en

madgris

  til

aldrig

Sæt

at



6

Opgaver

EKSTRAOPGAVE
Sæt andre ord ind i ordsproget, så det betyder det samme som ”Sæt ikke ræven til at vogte gæs“.

Sæt ikke __________________________ til at passe på osten.

Sæt ikke tyven til at vogte __________________________ .

Sæt ikke __________________________ til at passe på bøffen.

Sæt ikke dig til at vogte __________________________ .


