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Se en kat.  

En kat med striber. 

Den kat har sorte striber. 

Den kat har hvide striber. 

Den har sat sig på sin hale. 

Du sidder på din hale, lille kat. 

Er du ked af det, lille kat? 

Se dine ører, lille kat.  

Du ser ked ud, lille kat.  

Den kat ser ked ud.  



 JA NEJ 

Den kat har en hat på   

Den kat har striber   

Den kat har sat sig på sin hale   

Den kat er glad   

Den kat er sur   

Den kat er ked   

Den kat har en mus   



Se de to katte. 

En rød kat og en grå kat. 

En rød kat, som hopper. 

En grå kat, som ligger. 

En rød kat som vil slås. 

Vil du slås med mig, grå kat? 

Skal vi to slås? 

Den røde kat vil slås med den grå kat.  

Vil den grå kat slås med den røde kat? 

Nej. Den grå kat vil ikke slås med den røde kat. 



 JA NEJ 

En rød kat og en gul kat   

En grå kat og en rød kat   

Den grå kat vil slås med den røde kat   

Den røde kat vil slås med den grå kat   

Den grå kat vil ikke slås   

Den røde kat vil ikke slås   

De to katte vil slås   



Du kan se en rød kat.  

De kan se en tyk, rød kat.  

Den røde kat er tyk. 

Den røde kat vil spise. 

Den vil spise en fisk.  

Den vil spise to fisk. 

Den vil spise ti fisk. 

Den røde kat vil spise tyve fisk. 

Er du sulten, røde kat? 

Ja, den røde kat er sulten. 
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Du kan se en grå kat.   

Du kan se en gul kat   

Du kan se en tyk kat   

Du kan se en sulten kat   

Den kat er ikke sulten. Den er mæt   

Den kat vil spise tyve fisk   

Den kat vil ikke spise fisk   



Se, en grå kat. 

Den grå kat er træt. 

Den grå kat vil gabe. 

Den grå kat vil sove. 

Jeg er træt.  

Jeg vil gabe. 

Jeg vil sove. 

Du må sove, grå kat.  

Du må sove i min seng. 

Du må sove i min store seng. 



 JA NEJ 

Du kan se en grå kat.   

Du kan se en gul kat   

Den kat er sulten. Den vil spise fisk.   

Den kat vil sove.   

Den kat må ikke sove.   

Den kat må sove i en kasse.   

Den kat må sove i min seng.   



Er du en kat? 

Ja, jeg er en kat.  

Jeg er en stor kat. 

Jeg er en løve. 

Vil du bide, løve? 

Ja, jeg vil bide. 

Vil du løbe, løve? 

Nej, jeg vil ikke løbe. 

Vil du sove, løve? 

Ja, jeg vil sove. 
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Her er en mus   

Her er en kat   

Her er en løve   

Den løve vil spise.   

Den løve vil løbe   

Den løve vil gå   

Den løve vil sove.   


