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                                 Lærervejledning 

 

Dette materiale er en del af Forlaget Kluddermors ”Læs, løs og lær” serie, 

som har fokus på den allerførste læsning. Serien er systematisk opbygget, 

således at de to første bøger indeholder ord på bare to bogstaver, efter-

fulgt af tre bøger med ord på tre bogstaver. Teksten i bøgerne er simpel i 

sin konstruktion med mange lydrette ord og hyppige småord.  

 

Bøgerne er opbygget som et fotoalbum, som underbygger tekstforståel-

sen, idet billederne ofte fortæller mere end selve teksten. For hver side i 

bogen er der fire ordkort med de betydningsbærende ord. Eleverne kan 

vælge at læse alle ordkort, eller bruge kortene som en form for billedord-

bog, hvis de har problemer med at afkode et ord.  

 

Til dette opgavehæfte hører bogen ”Ib og Pi i en by” (bog 1), som er en  

læsebog på 20 sider. Til læsesættet hører også et læringsspil. Læs mere på 

www.forlagetkluddermor.com/ib-og-pi-serien 

 

Med udgangspunkt i bogens tekst arbejder opgavehæftet videre med den 

allerførste ord- og sætningsforståelse. I dette opgavehæfte får eleverne 

mulighed for at træne ordgenkendelse, skrivning, tekstforståelse, sammen-

hængen mellem billeder og tekst og sætningsdannelse. Alt sammen, mens 

de bruger og indarbejder de ord, de lige har mødt i teksten. Til sidst leges 

med ordene i en kombinatorikøvelse, som giver eleverne mulighed for at 

udvikle og opbygge logisk tænkning. 

 

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervis-

ningen, og er velegnet til klasseundervisning og som selvstændigt arbejde 

i skolen eller i fritiden.  

 

NB! Husk at lade eleverne læse bogen både før og efter opgaveløsning.   

På denne måde tydeliggøres elevernes læring for dem selv, idet de vil    

opleve, at bogens tekst er blevet betydelig nemmere at læse, efter de har 

arbejdet dybdegående med ordene i teksten. 

https://www.forlagetkluddermor.com/ib-og-pi-serien
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kø  is   by 

kø  bi   by 

te   kø  ur 

ur   is   bi 

ur   te   bi 

by  bi   te 

Når du har læst bogen ”Ib og Pi i en by”, har du mødt 

en masse nye ord. Kan du huske dem?  

Sæt ring om det rigtige ord under hver tegning. 
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en  se  få 

se   få   gå 

se  gå  få 

se        og  en 

må  se  og 

gå  og  se 

Når du har læst bogen ”Ib og Pi i en by”, har du mødt 

en masse nye ord. Kan du huske dem?  

Sæt ring om det rigtige ord under hver tegning. 
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 ur ur ur ur ur ur 

 by by by by by 

 ko ko ko ko ko 

 is is is is is is  

 bi bi bi bi bi bi 

te te te te te te 

Nu skal du øve dig i at skrive ord.  

Følg de stiplede linjer og skriv så pænt du kan. 
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 en en en en en 

 sa sa sa sa sa 

 fa fa fa fa fa fa 

 og og og og og 

 ga ga ga ga ga 

ma ma ma ma 

Nu skal du øve dig i at skrive ord.  

Følg de stiplede linjer og skriv så pænt du kan. 
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Kan du mon huske, hvordan ordene staves?  

Skriv det rigtige ord under hver tegning. 

Du må gerne bladre tilbage og smugkigge lidt. 
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Kan du mon huske, hvordan ordene staves?  

Skriv det rigtige ord under hver tegning. 

Du må gerne bladre tilbage og smugkigge lidt. 
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Pi så en ____ på en is. 

Ib og Pi er i en ____. 

Ib så på et ____. 

Kan du skrive de ord der mangler?  

Derefter skal du sætte tal (1-5) ud for hver sætning, 

så de kommer i rigtig rækkefølge. 

Ib og Pi må få is og ____. 

Ib og ____ må gå nu. 
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Nu skal du selv prøve at lave sætninger. Du får lidt 

hjælp fra de små grå tegninger nederst. Klip og lim 

kortene på side 17 ind her, eller skriv ordene selv. 
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Kig på billedet og lav sætningen. Du får lidt hjælp fra 

de små grå tegninger nederst. Klip og lim kortene på 

side 17 ind her, eller skriv ordene selv. 
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Kig på billedet og lav sætningen. Du får lidt hjælp fra 

de små grå tegninger nederst. Klip og lim kortene på 

side 17 ind her, eller skriv ordene selv. 
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Kig på billedet og lav sætningen. Du får lidt hjælp fra 

de små grå tegninger nederst. Klip og lim kortene på 

side 17 ind her, eller skriv ordene selv. 
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Nu skal du prøve om du kan skrive sætninger.  

Skriv og læs sætningerne og lim derefter de rigtige 

billeder ind. Du finder klippearket på side 18. 

Pi ma fa is 

Ib sa et ur 

En bi pa is 

Ib ma fa te 

Pi sa en ko 

Pi sa en bi 
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Nu skal vi lave en ”Q and A”?  

Du skal sætte kryds ved rigtigt eller 

forkert, ud for hver sætning. 

Ib og Pi er i en sø. 

Ib så på et ur. 

Pi så en fe i en kø. 

Ib må få ti is. 

Ib og Pi må få te. 

Pi så en bi i en bæ. 
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Til slut skal vi lege lidt med ordene.  

Kan du klippe kortene fra arket på s. 19 ud og    

kombinere dem rigtigt her? 

by    ur    kø 

is 

te 

bi      
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Ib      Ib    må     få 

 is      Pi      Pi     så 

 te     et      ur     så 

 en     bi     må      få 

 Klippeark til s. 10-13 
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 Klippeark til s. 14 
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by    ur    kø 

is 

te 

bi      

Klippeark til side 16 
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Kluddermors ”Læs, løs og lær” serie, er udarbejdet 

af Liselotte Ring Kryger for Forlaget Kluddermor.  

 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://www.shutterstock.com/ 

 og https://pixabay.com/ 

 

Alle Kluddermors materialer fås på: 

https://www.forlagetkluddermor.com/ 

 

 

 

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale 

eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisnings-

institutionens aftale med Copydan Tekst & Node.  

Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i  

aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene fin-

de sted efter forudgående aftale med  

Forlaget Kluddermor.  

 

 

 

 

 

 

Liselotte Ring Kryger,     Forlaget Kluddermor 
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