


Hej med dig. 

Jeg hedder Danni. Dino Danni. 

Jeg er en sød og rar dino. 

Jeg har mange ven-ner. 

Nu skal du møde alle mine ven-ner. 

 

Du kan se min bror. 

Han går bag ved mig. 

Han hedder Bobo. 

Han er grøn som mig. 



 ja nej 

Her er Danni   

Du kan se fem dinoer   

Du kan se to dinoer   

Du kan se Bobo   

Bobo er en rød dino   

Bobo er en grøn dino   



Her er min far. 

Han er leder af en flok. 

Han er stærk. Han er mo-dig. 

Han passer på mig og Bobo og min mor. 

Han passer på sin flok. 



 ja nej 

Her er mor   

Her er far   

Far er lille   

Far er leder af en flok   

Far vil bo alene   

Far passer på Bobo og Danni   



Her er min mor. 

Hun hedder Mama. 

Hun vil finde mad til mig. 

Hun vil passe på mig. 

Hun vil holde øje med mig. 

Hun er sød. 



 ja nej 

Her er mor   

Her er far   

Mor hedder Bobo   

Mor hedder Mama   

Mor er dum   

Mor er sød   



Her er Per. 

Han er min bedste ven. 

Han kan stikke. Men han vil ikke stikke mig. 

Han kan li at spille fodbold med mig. 

Her er Jon. 

Han er min nabo. 

Han bor i en hule over for min skov. 

Han kan godt li at gå i dino-skole.  



 ja nej 

Du kan se Mimi og Bob   

Du kan se Per og Jon   

Per kan li fodbold   

Per kan li is   

Jon kan li skole   

Jon bor på en ø i en sø   



Her er Max.  

Han kan flyve. 

Han kan se alt oppe fra. 

Han passer på mig. Han holder øje med mig. 

Han siger til mig, når der er fare på vej.  

Han kan råbe: ”Pas på. Pas på T-Rex kommer.” 

Her kommer tre T-Rex. 

De har små arme, men de er meget farlige. 

De kan løbe stærkt. De kan æde mig. 

De må ikke få fat i mig. 



 ja nej 

Max holder øje   

Max råber pas på   

Max råber hurra   

Her kommer tre T-Rex   

De er søde   

De er far-lige   



Det er Mille 

Hun går i min klasse. 

Hun kan løbe hurtigt. 

Hun kan løbe meget hurtigt. 

Hun vil løbe om kap.  

 

Det er min læ-rer. 

Han er meget klog. 

Han er meget høj. 

Han har en lang hals. 

Han kan tale meget højt. 



 ja nej 

Du kan se Mille   

Hun kan hoppe    

Hun kan løbe    

Du kan se en lærer   

Den lærer er lille   

Den lærer er høj   


