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Her er Mia og Ole 

Mia og Ole er 8 år. 

Mia og Ole bor i et hus. 

Mia og Ole bor i et hus i Ry. 

 

 

Her er mor og far. 

Mor og far bor også i et hus.  

De bor i et hus i Ry med  

Mia og Ole. 

 

Her er mormor og morfar. 

Se, Mia og Ole 

Se, mor og far. 

Vi er her.  



 

 JA NEJ 

Er det Pia?   
Er det Mia?   
Er det en ko?   
Er det Bo?   
Er det tante Anna?   
Er det mor?   
Er det far?   
Kan du se en ål?   
Mia og Ole bor i Ry   
Kan du se mormor?   
Kan du se morfar?   
Kan du se farfar?   



Her er mor og far. 

Her er Mia og Ole 

Mor og far vil gå. 

Mia og Ole vil ikke gå. 

 

Kom Ole. 

Kom Mia. 

Nu skal vi gå. 

 

Nej mor. 

Nej far. 

Vi vil ikke gå. 

Vi vil ikke. 

 

I skal gå, Mia og Ole. 

Kom nu.  

Kom. Vi vil gå nu. 



 

 

 

 

 

 

 

 JA NEJ 

Kan du se mor og far?   

Kan du se mormor?   

Kan du se Mia og Ole?   

Vil Mia og Ole sove?   

Vil Mia og Ole spise?   

Vil Mia og Ole gå?   

Vil mor og far gå?   

Siger Mia og Kim ja?   

Siger Mia og Ole nej?   



I Mia og Oles have 

bor en fugl. 

 

Det er en blå fugl. 

Den blå fugl vil spise 

 

Den kan se en orm. 

 

Se en orm. 

En orm i et næb. 

 

Den blå fugl har æg. 

Den blå fugl har 3 æg. 

3 æg i en rede. 

 

Kan æg spise orm? 



 

 JA NEJ 

Den fugl er ikke blå.   

Den fugl er blå   

Den fugl har en hat   

Den fugl har en skat   

Den fugl har en is   

Du kan se en gul fugl   

Du kan se en rede   

I den rede kan du se is   

I den rede kan du se æg   

I den rede er 3 æg   



Her er Ole. 

Her er Tim. 

Tim er ven med Ole. 

Tim er Oles ven. 

De vil lave en sne-mand.  

 

Se, en snemand. 

Den har en hue på. 

Det er en blå hue.  

Den snemand har ski på. 



 

 

 JA NEJ 

Du kan se Tim   

Du kan se Ole   

Du kan se Tom   

Vil de lave et sne-hus?   

Vil de lave en snemand?   

Vil de lave en sne-bold?   

Har den snemand en hue?   

Er det en blå hue?   

Er det en gul hat?   

Har den snemand ski?   

Har den snemand en bil?   



Her er en ost. 

Mia kan lide ost. 

 

Her er et æg.  

Mia kan ikke lide æg. 

 

 

Her er en banan 

Mia kan ikke lide banan. 

 

 

Her er popcorn.  

Mia kan lide popcorn. 

 

 

Her er en is. 

Mia kan lide is. 



 

 JA NEJ 

Kan du se en kat?   

Er det en ost?   

Er det et æg?   

Kan du se en gås?   

Er der en banan?   

Er den banan gul?   

Kan du se kage?   

Her er der popcorn?   

Kan Mia lide banan?   

Kan Mia lide is?   

Kan du lide is?   



Her er en ugle. 

Se den ugle. 

Den bor i Oles have. 

Den ugle har et æble. 

Den ugle har et rødt æble 

Den ugle kan lide æble. 

 

 

Her er en orm. 

Se den orm. 

Den orm har et æble. 

Den orm har et rødt æble 

Den orm kan lide æble. 

 

 

Uf. Se det æble. 

Det æble er væk. 



 

 JA NEJ 

Du kan ikke se en ugle?   

Har den ugle et æble?   

Er det æble gult?   

Kan du spise et æble?   

Kan du spise en hat?   

Kan du spise en orm?   

Kan en orm spise æble?   

Det er et rødt æble?   

Kan den ugle li et æble?   

Har den orm en sko?   

Har den orm en hat?   



 Se Ole.  

Kan du se? 

Kan du se Mia? 

 

Se Ole. Kan du se en ko? 

Se den ko, Ole. 

 

Se Mia. Kan du se en mus? 

Se den mus, Mia. 

 

Se Ole. Kan du se en kat? 

Se den kat, Ole. 

 

Se Mia. Kan du se en giraf? 

Se den giraf, Mia. 

 



 

  

 
 JA NEJ 

Kan du se Ole?   

Kan du se Ole?   

Kan du se Mia?   

Er der et får?   

Er der en kat?   

Er der en elefant?   

Er der en mus?   

Er der en lus?   

Er der en ko?   

Er der en giraf?   

Er der en gås?   


