
1  

 

Lydret læs og forstå 

Sam og jon 
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Det er Sam. 

Sam har en kage. 

En stor kage. 

En gul kage. 

Den kage er stor og gul. 

Sam kan lide den kage. 
 

 Ja Nej 

Her er Sam   

Sam har en bil   

Sam har en gul kage   

Sam har en blå kage   

Sam kan lide den kage   

Sam kan ikke lide den kage   
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 Ja Nej 

Jon er i en bus   

Jon er i en båd   

Den båd er på en å   

Den båd er på en sø   

Jon har en brun båd   

Jon har en blå båd   

Se Jon. 

Jon er i en båd. 

Jon, kan du se Sam? 

Den båd er på en sø. 

Jon er i en båd på en sø. 
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Hvor mange - side 5 og 6  

har  

kan  

i  

på  
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Her er Fie. 

Fie er en gris. 

Fie er Jons gris.  

Fie har en bog. 

Fie har en blå bog. 

En gris og en blå bog. 

 Ja Nej 

Her er Fie   

Fie er en ko   

Fie er en gris   

Fie har en hat   

Fie har en bog   

Den bog er blå   



6  

Se en frø. 

Frø er ven med Jons gris. 

En frø og en flue. 

Pas på. Pas på flue. 

Pas på den frø. 

 Ja Nej 

Du kan se en flue   

Du kan se en due   

Du kan se en frø   

Du kan se en kø   

En blå frø   

En grøn frø   
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Hvor mange - side 2 og 3  

pas  

på  

har  

er  
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 Ja Nej 

Er det Susi?   

Er det Sam?   

Har Susi en bus?   

Har Susi en bil?   

Er det en politi-bil?   

Må Susi køre politi-bil?   

Det er Susi 

Susi er ven med  

Sam og Jon 

Susi er politi 

Susi har en bil 

Det er en politi-bil 

Susi kan køre den politi-bil 
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 Ja Nej 

Mor vil se TV   

Far vil se TV   

Sam vil se TV   

Mor siger ja   

Far siger nej   

Sam siger nej   

Sam vil se TV. 

Han vil se TV nu. 

Mor siger nej. 

Far siger nej. 

Sam siger ja. 
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Hvor mange - side 9 og 10  

på  

i  

siger  

og  
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 Ja Nej 

Er Puf en kat?   

Er Puf en hund?   

Er Puf en gås?   

Vil Sam løbe med Puf?   

Vil Sam lege med Puf?   

Kan Sam lide Batman?   

Sam vil lege med Puf. 

Puf er Sams hund. 

Sam og Puf vil lege Batman. 

Sam kan lide at lege Batman. 

Puf kan lide at lege Batman. 
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Se - her er Sam. 

Han har maske på. 

Sam vil have popcorn. 

Mor, må jeg få popcorn? 

Her er popcorn Sam. 

 Ja Nej 

Sam vil se TV   

Sam vil have te   

Sam vil have popcorn   

Sam vil have banan   

Må Sam få popcorn?   

Kan du se popcorn?   
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Hvor mange - side 11 og 12  

må  

og  

her  

have  


