


En rød hat 

Du kan se en rød hat 

Her er en rød hat 

 

En blå hat 

Du kan se en blå hat 

Her er en blå hat 

 

En gul hat 

Du kan se en gul hat 

Her er en gul hat 

 

En grøn hat 

Du kan se en grøn hat 

Her er en grøn hat 



 ja nej 

Kan du se en hat?   

Kan du se en blå hat?   

Kan du se en kat?   

Kan du se en gul hat?   

Kan du se en sok?   

Kan du se en ko?   

Kan du se en rød hat?   



Det er en sok. 

Det er en blå sok. 

Den sok er blå. 

 

Det er også en sok. 

Det er en grøn sok. 

Den sok er grøn. 

 

Det er også en sok. 

Det er en brun sok. 

Den sok er brun. 

 

Det er også en sok. 

Det er en sort sok. 

Den sok er sort. 



 ja nej 

Her er en hat.   

Her er en sok.   

Her er en kat.   

Her er en blå sok.   

Her er en rød sok.   

Her er en brun sok.   

Her er en rød hat.   



Rim på hat     

         nat    hit 

         sko    kat 

         sat    mat   

         mos    mis   

         sko    skat   

         fat    far 

Rim på sok     

         sko    hat   

    kok    mis   

    ko     lok   

    kuk    hus   

    rok    kro   

    bus    mus   



Du kan se to. 

Du kan se et to-tal. 

To er blå. 

 

 

Du kan se syv. 

Du kan se et syv-tal. 

Syv er rød. 

 

 

Du kan se ni. 

Du kan se et ni-tal. 

Ni er gul. 



 ja nej 

Du kan se ti   

Du kan se to   

To er blå   

Du kan se syv   

Syv er gul   

Du kan se ni   

Ni er gul   



Her er en sol. 

Den sol kan se et træ. 

Den sol kan se en bi. 

Den sol kan se to bi-er. 

Se to bi-er. 

Se sol. Se to bi-er. 



 ja nej 

Her er en ko   

Her er en sol   

Sol kan se et træ   

Sol kan se en hat   

Sol kan se to bi-er   

Den sol er gul   

Den sol er rød   



Rim på to    

        ko     hat    

  sko    mis    

  si     so     

  bo    mor    

  lo     far    

        hi     sø  

Rim på bi    

        ko     si     

  ti     mor    

  is     li     

  lo     ski    

  far    sø     

        hi     bo    

        



Her er en elefant. 

Den har en ha-le 

Her er en løve. 

Den har og-så en ha-le. 

Den elefant er grå. 

Den løve er brun. 

Kan du se de to dyr? 



 ja nej 

Kan du se en elefant?   

Har den en hale?   

Den elefant er rød.   

Kan du se en ko?   

Kan du se en løve?   

Den løve er blå.   

Den løve har en hale.   



Det er Bo og Mimi 

Bo har en frø. 

Mimi har en lup. 

Hun kan se i sin lup. 

Kan hun se en frø? 

Kan hun se Bo? 

Kan du se Mimi og Bo og en frø og en lup. 



 ja nej 

Her er Lis og Ib   

Her er Bo og Mimi   

Bo har en hat   

Bo har en frø   

Mimi har en kat   

Mimi har en lup   

Mimi kan se i den lup   



Rim på lup    

 

  so      hat   

  kup     kuk   

  bo     dup   

  sol     lam   

  pup     mor 

Rim på frø 

 

   sø      so    

   kø      las   

   far     mø   

   si      dø   

   ud     nu    



Her er min båd. 

Den båd er rød. 

Den er også gul og blå. 

Den båd er på en sø. 

Vil du med på min båd? 

Pas på! Der er et lyn. 

Pas på det lyn. 



 ja nej 

Det er min båd   

Det er min kat   

Den båd er grøn   

Den båd er på en å   

Den båd er i en sø   

Der er et lyn   

Der er en sol   


