Læs og lær om
en traktor

Her kan du se en traktor.
Den traktor er grøn.
Den traktor er stor.
Den traktor har store hjul i bag.
Den traktor har store hjul for-an.
Den traktor er ny.
Det er en stor, grøn, ny traktor med store hjul i bag.
Det er en John Deere.

Sandt

Du kan se en blå traktor
Du kan se en rød traktor
Du kan se en grøn traktor
Den traktor er grøn
Det er en John Deere
Det er en stor bil med små dæk
Det er en stor traktor med store og små dæk
Det er en lille traktor med store og små dæk

Det er en ny traktor
Det er en gammel traktor

Falsk

Her kan du se en rød traktor.
Det er en Massey Ferguson. Den står på en mark.
Den er meget be-skidt. Den er meget gammel.
Den står på en mark i USA. Du kan se en palme bag-ved.
Du kan se en vind-mølle bagved.

En Massey Ferguson traktor er fra USA. I dag kan man købe en
ny og stor Massey Ferguson. Den her er gammel og lille. Der er
ikke noget fører-hus på den Massey Ferguson. Måske kan den
ikke køre.

Sandt

Du kan se en blå traktor
Du kan se en rød traktor
Du kan se en grøn traktor
Det er en John Deere
Det er en Massey Ferguson
Den Massey Ferguson er fra USA
Man kan se en kat bagved
Man kan se en hest bagved
Man kan se en vind-mølle bagved
Det er en ny traktor

Falsk

Her kan du se en John Deere traktor. Den er ved at læsse. Den
er ved at læsse big-baller. Den har en stor arm foran. På armen sidder der et balle-spyd. Det spyd kan man stikke ind i
big-ballen. Så kan man løfte big-ballen og køre med den.
En big-balle er meget stor. En big-balle er meget tung. Den kan
en mand ikke løfte. Den kan to mænd ikke løfte. Men en traktor
med balle-spyd kan løfte en big-balle. En traktor med ballespyd kan køre med en big-balle.
På den QR-kode kan du se en traktor med et
balle-spyd, der kan løfte en big-balle.

Sandt

Her kan du se en grøn traktor
Du kan se en blå traktor
Det er en lille traktor
Den traktor har et balle-spyd
Den traktor har en balle-rive
Den traktor kan løfte en stor big-balle
Den traktor kan ikke løfte en stor big-balle
Det balle-spyd sidder i bag.
Det balle-spyd sidder foran.
Det er en ny traktor

Falsk

Her kan du se en blå traktor. Den blå traktor har en plov. Den
blå traktor har en rød plov.

Den bondemand kan pløje med sin røde plov. Han kan pløje sin
jord. Når han har pløjet sin jord, så kan han så i jorden. Han
kan så korn eller roer eller majs. Han kan også så raps.
En plov har mange tænder. De tænder kan grave igennem jorden.
En plov kan gøre jorden løs, så det er let at så.
Før var der heste foran en plov. Det var i
gamle dage. Nu er der en traktor foran en
plov. Det går hurtigt. På den QRkode kan du
se en traktor, der pløjer.

Sandt

Her kan du se en grøn traktor
Du kan se en blå traktor
Den traktor vil køre med en big-balle
Den traktor vil køre med en plov
Den traktor vil gra-ve
Den traktor vil pløje
Den traktor vil gøre jorden let at så i
Den traktor vil gøre jorden våd
Man kan så majs, når jorden er pløjet
Man kan så popcorn, når jorden er pløjet

Falsk

Her ser du en rød traktor med en vogn. I den vogn er der korn.
Du kan også se en meje-tærsker. Den meje-tærsker høster korn.
Den har en lang arm, som kan føre kornet over i den vogn, som
er bag på den røde traktor. Halmen er på jorden. Det kommer
ikke med i vognen. Det er kun korn. En meje-tærsker kan dele
halm og korn. Det er smart. Den røde traktor med den røde
vogn kører ved siden af den grønne meje-tærsker.
Med den QR-kode kan de se en mejetærsker og
en traktor, der kører på en mark.

Sandt

Her kan du se en grøn traktor
Det er en rød traktor
Den har en rød vogn
I den vogn er der korn
I den vogn er der halm
Den mejetærsker har en lang arm
Den mejetærsker kan skære kornet
Den mejetærsker kan dele korn og halm

Falsk

