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Opgaver

Før du læser
Skriv titlen på bogen, forfatter, serie og forlag.

Serie

Forfatter     

Titel                                                                 

Forlag

Fortæl, hvad du kan se på forsiden.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Mariehøne
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Opgaver

Læs, hvad der står på bagsiden. 
Skriv sætningerne færdige. 

Hvad spiser 
_________________________________________________________________________________________________

Hvor mange

_________________________________________________________________________________________________

Hvor mange kapitler er der i bogen? 
(Læs mere og Stikord er ikke et kapitel).

_________________________________________________________________________________________________

Hvad kan du læse om på side 10?

_________________________________________________________________________________________________
   

På hvilken side kan du finde stikord? 

_________________________________________________________________________________________________

På hvilke sider kan man læse om lus? 

_________________________________________________________________________________________________
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Opgaver

Mens du læser

Fakta om mariehønen 

Kig på billedet. 
Hvad kan du se? Fortæl.  

Farve Prikker

Farve

Antal ben

Æg eller unger?

Stort eller lille hoved? 

Dyreart 

Hvordan bevæger den sig? 

Føde

Antal i Danmark
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Opgaver

Føde.
Hvad spiser mariehønen? Fortæl om mariehønens føde.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Mariehønen for-vandler sig. Fortæl om mariehønens forvandling. 
 

1

4

2

3
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Opgaver

Mariehønen er tørstig. Hvad tænker du? Og hvad tænker mariehønen? 

Hvad siger drengen til mariehønen? 
 

Av .. .

Marie, Marie .. .
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Opgaver

Tegn tegninger til sangen

  
Mariehønen Evigglad 
gik tur på et rabarberblad 
og mødte Søren Snegl, der lå 
og sov med sneglehuset på.

Og sneglen råbte højt: Kom ind 
i læ for torden, regn og vind, 
her er lidt snævert, som du ser, 
men der er lunt og tørvejr her.

Da blev det regn og tordenvejr, 
og Evigglad fik våde tæ’r, 
så derfor slog hun bankeslag 
på sneglehusets lille tag.

Så sad de begge to og lo 
i Sørens lille sneglebo, 
og hvis jeg ikke tager fejl, 
blev Evigglad til Madam Snegl
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Opgaver

Efter du har læst

Læs mere og Stikord.
Hvad hedder titlerne på de to bøger, hvor du kan læse mere om mariehøns?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Stikord.

Sæt             om de rigtige stikord.

Quiz om mariehønen.

Sæt             om det rigtige svar.
                            

Hvor mange ben har en mariehøne? 6 10 12

Hvor mange vinger har en mariehøne?  2 7 22

Hvad spiser mariehøns?  blomster blod bladlus

Hvornår lægger mariehønen æg?  sommer vinter forår

Hvad laver mariehøns i den kolde vinter?  spiser sover flyver

insekt
 æg

 fjende

puppe  
bille

larve

 ben
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Opgaver

Sådan kan du tegne en mariehøne. 
Tegn en mariehøne i firkanten. 
Hvad siger mariehønen om sig selv?

Jeg  

Jeg sover om

Jeg er

Jeg har

Jeg lægger

Jeg spiser


