
 



Du kan se en fe. 

Hun er en sød fe. 

Hun hed-der Li-li. 

Du kan se Li-li Fe. 

Hun kan fly-ve. 

 



 Ja Nej 

Du kan se en fe   

Du kan se en ko   

Den fe hed-der Mi-mi   

Den fe hed-der Li-li   

Li-li Fe er sød   

Li-li Fe kan fly-ve   



Li-li Fe har en ven. 

Det er en alf. 

Den alf hed-der Si-si. 

Si-si alf er lil-le. 

Si-si alf er så lil-le, at hun kan bo i 

en blomst. 



 Ja Nej 

Her kan du se en ork   
Her kan du se en alf   

Det er Li-li    

Det er Si-si   

Li-li og Si-si er ven-ner   

Si-si kan bo i en sø   



 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________



Si-si kan lide dyr. 

Hun er ven med al-le dyr. 

Her er hun med en ven. 

Det er Ni-nus. 

Ni-nus er en lil-le ka-nin. 

Den lil-le ka-nin vil le-ge med Si-si 



 Ja Nej 

Her kan du se Si-si og Li-li   

Her kan du se Si-si og Ni-nus   

Ni-nus har en hat   

Si-si har en hat   

Ni-nus er en kat   

Ni-nus er en ka-nin   



Si-si har en rose. 

Si-si kan lide den rose. 

Den rose er rød. 

Den rose vil Si-si gi-ve til Li-li. 

- Du skal have en rose, Li-li. 

- Du er min ven, og så skal du have en rose. 



 Ja Nej 

Si-si har en gul rose   

Si-si har en rød rose   

Si-si kan lide den rose   

Si-si vil give sin rose til Li-li   

Si-si vil give sin rose til Ni-nus   



Lyt til min mu-sik. 

Lyt til min fløj-te. 

Jeg kan spil-le sød mu-sik. 

Du må dan-se, Si-si. 

Du må dan-se, Ni-nus. 

I må danse, I to. 



 Ja Nej 

Li-li kan lave ma-gi med sin fløj-te   

Li-li kan lave mu-sik med sin fløj-te   

Li-li kan lave mad med sin fløj-te   

Si-si må dan-se   

Si-si  må hop-pe   

Si-si  må so-ve   



Her er Li-lis hest. 

Det er en hvid hest. 

Den hest er ma-gisk. 

Det er en ma-gisk hest. 

Det er en en-hjør-ning. 

Den en-hjør-ning er sød. 

Den en-hjør-ning er smuk. 

Li-li kan ri-de på sin en-hjør-ning 



 Ja Nej 

Her er en ma-gisk ko   

Her er en ma-gisk kat   

Her er en ma-gisk hest   

Det er en en-hjør-ning   

Li-li kan dan-se med den hest   

Li-li kan ri-de på den hest   



Li-li har et kæ-le-dyr. 

Det er en sva-ne. 

Li-li kan sej-le på den sva-ne. 

Den sva-ne er en båd for Li-li. 

De kan sej-le på en sø. 

De kan sej-le på en å. 



 Ja Nej 

Her kan du se Si-si    

Her kan du se Li-li   

Li-li har en sva-ne   

Den sva-ne kan kø-re   

Den sva-ne kan sej-le   

Den sva-ne kan sej-le på en å   



Her er Si-si . 

Si-si er i ly. 

Si-si er i ly, for-di der kom-mer regn. 

Si-si er i ly med si-ne ven-ner. 

De ven-ner er fug-le. 

De fug-le er gu-le 

Der er fire gule fugle 



 Ja Nej 

Kan du se Li-li?   

Kan du se Si-si ?   

Si-si har syv ven-ner   

Si-si har fire ven-ner   

De fire ven-ner er hes-te   

De fire ven-ner er fug-le   



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



Så-dan kan du  

teg-ne en fe 

 

Vil du prø-ve? 

 



 



farv 



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


