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Før du læser bogen

Hvem har skrevet bogen?

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvem har lavet tegninger til bogen?

__________________________________________________________________________________________________________________

Se på bogens forside.
Hvad kan du se? Sæt x.

Kan du se? JA NEJ

Alma i en stue?

Alma og en ven?

Alma i en skov?

Alma i en rød bluse?

Se på bogens bagside.
Hvad passer sammen? Tegn pil.

Alma går i 

Alma ser på en 

Alma er på

Alma i en sort nat
 

Lydret-opgaver

natløb

 frø

0. a
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Mens du læser bogen

Læs side 2-3.

 
 

Læs side 4-7.
Farv det rigtige.

Læs side 8-9.
Skriv JA eller NEJ.

Ser Alma et krondyr med et gevær? __________.     Ser Alma et krondyr med gevir? __________.

Læs side 10-11.
Skriv JA eller NEJ.

Ser Alma en brun ræv med en lus? __________.     Ser Alma en rød ræv i et hus? __________.

Ser Alma en brun ræv og en mus? __________.     Er en ræv vild med mus? __________.

0. a er på natløb  
i en skov.

Alma ser en orm  
i en busk.

Alma er alene  
i en sort skov.

0.a vil ikke gå 
på en sti.

Alma er bange.

Alma råber på 
0. a.

Alma går væk 
fra 0. a.

Hvem er det? Hvem er det?

Hvor er de? Hvem er det?

Det er helt 
mørkt.
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Læs side 12-13.
Skriv JA eller NEJ.

Kan Alma ae et pindsvin? __________.     Kan et pindsvin sige vov? __________.

Kan et pindsvin sige øf? __________.     Kan du se fire dyr? __________.

Læs side 14-15.

Skriv JA eller NEJ

Er en ko et dyr? __________.     Er en ko et natdyr? __________.     Er en ko et husdyr? __________.

Læs side 16-19.
Sæt ord sammen til en sætning. Skriv.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når du har læst bogen

Luk bogen!
Kan du huske alle de dyr, Alma så? Tegn eller skriv dem, du kan huske.

BoogiLisaer panik

finthumør erAlmai
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Gå på jagt efter dyr i billederne.
Hvor kan du se en frø?

På side __________, på side __________ og på side __________.

Hvor kan du se en sommerfugl?   

På side __________.

Hvor kan du se en bille?  

På side __________.

Hvilke dyr kan du se på side 12?

__________________________________________________________________________________________________________________

Farv stjerner.
Hvad synes du om bogen? 

Var den svær at læse? 


