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Før du læser bogen

Hvem har skrevet bogen?

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvem har lavet tegninger til bogen?

__________________________________________________________________________________________________________________

Har du været ude at købe mad med din mor eller far? 

__________________________________________________________________________________________________________________

Har du været ude at købe mad uden din mor eller far? 

__________________________________________________________________________________________________________________

Se på bogens forside.
Skriv de røde bogstaver, du kan se:  

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

Er det rigtigt, at   JA NEJ

Alma skal i Rema for mor?

Alma skal huske 9 ting?

Alma skal i Netto?

Alma har en gul bluse på?

Husk alt, Alma!
 

Lydret-opgaver
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Mens du læser bogen

Læs side 2-3.
Hvad siger de? Skriv.

 

Læs side 4-7.
Dan ord. Tegn pil eller skriv.

Hvad mangler? Tegn.

Læs side 8-11.
Farv det rigtige.

____gurk

____anbo
____indbærA

B

D

E

F

G

H

I

____t kilo mel

____ste

____ulgur

____ær

____eta

Mø har en kat. Alma er vild med 
Møs kanin.

Ninus er 
Møs kanin. 

Alma husker ikke 
mor og Netto.Møs mor får en 

gæst.
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Læs side 12-17.
Dan ord. Tegn pil eller skriv.

Hvad mangler? Tegn.

Når du har læst bogen

Gå på jagt i billederne og skriv svar.
Hvad er der på Almas taske?

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvilken farve er Almas kat?

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvad er på tilbud i Netto?

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvilken farve er Violas hår?

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvor mange bananer køber Alma? 

__________________________________________________________________________________________________________________

A

C

D

E

F

G

H

I

____ubba Bubba

____essert

____hoco Pops

____nanas
____ajol

____ldorado

____s

____eta
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Gæt tre ting, man kan købe i Netto:

   Det begynder med C. 
   Det er brunt.
   Det kan drikkes.

   Det er  ______________________

Farv stjerner.
Hvad synes du om bogen? 

Var den svær at læse? 

Det begynder med T. 
Det er fisk.
Det er i en dåse.

Det er  _____________________

Det begynder med Æ. 
Det er grønt.
Det er lille og rundt.

Det er  _____________________


