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Palle i zoo

I zoo, side 4-9

Sæt x, så det passer:     

Far og Palle skal i zoo.

Palles far tager mad med til dyrene.

Man må gerne give dyrene mad.

Gik Palles far i zoo, da han var barn?

De skal først købe en billet.

Palle vil først se en abe.

De kan se en giraf og tre flamingoer.

Har du været i zoo?

Skriv svaret her

Ja Nej
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Palle i zoo

Små kryb, side 10-17

Sæt                   så det passer.

Ordbog: Palle, far, rygsæk, avis, pyton, edderkop, rotte, lampe, sten, træ, briller, sko, jakke, 
T-shirt, korte bukser, lange bukser.

Hvad spiser en pyton?

Skriv svaret her

Lever der slanger i Danmark?

Skriv svaret her

Palle

rotte

sten

pyton

træ

lange bukser

korte bukser

T-shirt

edderkop
jakke sko briller lampe

avis

rygsæk

far
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Palle i zoo

Abe-grotten, side 18-21

Navn på alle ting på jord
kalder vi for Navneord

Udsagnsord, nu skal du høre,
er hvad tingene kan gøre

Del ordene i ordbogen i Navneord og Udsagnsord

Ordbog: abe-grotte, smiler, far, siger, abe, frugt, sagde, ligger, æble, banan, 
åbner, taske, tager, læse, fodre, dyr, fodrer, mand

Navneord – sæt en eller et foran Udsagnsord – sæt at eller jeg foran
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Palle i zoo

Forbudt ... forbudt, side 22-25

Find ord, som begynder med F eller f. Skriv f-ord på stregerne.

 

  

  

Skriv de 6 f-ord her, så det passer.

Vi skal se nogle __ __ __ __ __ dyr.

De går __ __ __ __ __ en masse bure.

“Det er __ __ __ __ __ __ dyr,” siger __ __ __ .

De spiser også __ __ __ __ __ .

“Det er __ __ __ __ __ __ __ .
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Palle i zoo

Det må man ikke, side 26-31      

Hvad siger damen, da Palles far siger, 
at man ikke må fodre dyrene?

Skriv svaret her:

___ ___ ___  ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___      ___ ___ ___      ___ ___ ___ ,

___ ___ ___      ___ ___      ___      ___ ___ ___ ___ .

Skriv en historie fra zoo her. 
Den må være sjov, eller fjollet, eller noget, du har oplevet i zoo.
Du må også tegne til din historie.




