
Lydret læsebog for xx 



 

Her er Alba. 

Alba går i skole. 

Alba går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Alba kan se en avocado og banan. 

Hun kan se en ananas. 

Se en avocado, Alba. Vil du spise den avocado? 

Og se den banan, Alba. Du må spise den banan. Den banan er gul. 

Og en fin ananas, Alba. Den må du få. Den ananas er sød. 



 

Her er Aksel 

Aksel går i skole. 

Aksel går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Aksel kan se en bi. 

Han kan også se en fasan 

Se den bi, Aksel. Den bi er gul. Pas på, Aksel. Pas på den bi. 

Og se en fasan, Aksel. Den fasan er brun. Den fasan er fin. 



 

Her er Anton 

Anton går i skole. 

Anton går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Anton kan se en by. 

Han kan også se en bro. 

Se den by. Den by er stor. Vil du bo i den by, Anton? 

Og her er en bro. Den bro er stor. Vil du gå på den bro, Anton? 



 

Her er Asta 

Asta går i skole. 

Asta går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Asta kan se en cola. 

Hun kan også se en citron. 

Se den cola, Asta. Den cola er brun. Kan du lide cola, Asta? 

Og her er en citron, Asta. Den citron er gul. Er det en sur citron, Asta? 



 

Her er Alvilda 

Alvilda går i skole. 

Alvilda går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Alvilda kan se en fe 

Hun kan også se et fly. 

Den fe er fin, Alvilda. Kan du lide den fe? 

Se det fly, Alvilda. Vil du flyve med det fly? Vil du flyve til Paris? 



 

Her er Elisa 

Elisa går i skole. 

Elisa går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Elisa kan se en bikini 

Elisa kan også se en avis.  

Se den fine bikini, Elisa. Den bikini er rød. Vil du købe den bikini? 

Og se den avis, Elisa. Du kan læse i den avis. Vil du læse i den, Elisa? 



 

Her er Anton Elias 

Anton Elias går i skole. 

Anton Elias går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Anton Elias kan se et bål. 

Han kan også se et hus. 

Kan du se det bål, Anton Elias? Pas på det bål. Det bål er farligt, Anton 

Elias.  

Der er også et hus, Anton Elias. Det hus er et lille hus. Vil du bo i det 

hus, Anton Elias? 



 

Her er Aske 

Aske går i skole. 

Aske går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Aske kan se en bus 

Han kan også se en igloo. 

Se den bus, Aske. Den bus er stor. Vil du køre i den bus, Aske? 

Og kan du se en igloo, Aske? Den igloo er is. Det er et hus af is. Vil du bo i 

en igloo, Aske? 



 

Her er August 

August går i skole. 

August går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

August kan se en kamel  

Han kan også se en gås. 

Se en stor kamel, August. Vil du ride på den kamel, August. 

Og her er en gås, August. Kan du se den gås? Den gås er hvid. 



 

Her er Ella 

Ella går i skole. 

Ella går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Ella kan se en kop kakao  

Hun kan også se en kanin. 

Der er en kop kakao, Ella. Kan du lide kakao? Vil du have kakao? 

Og der er en lille kanin. Kan du lide den kanin, Ella? Må den bo i dit hus, 

Ella? 



 

Her er Filippa 

Filippa går i skole. 

Filippa går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Filippa kan se en ko.  

Hun kan også se en koala. 

Se den ko, Filippa. Det er en stor ko. Vil du ride på den ko, Filippa? 

Og du kan se en koala, Filippa. En koala bor i et træ. Kan du lide den koa-

la, Filippa? 



 

Her er Hans 

Hans går i skole. 

Hans går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Hans kan se en kanon. 

Han kan også se en kiwi. 

Se den kanon, Hans. Du må passe på den kanon. Den kanon er farlig. 

Og her er en kiwi til dig, Hans. Vil du have den kiwi, Hans? 



 

Her er Ivan 

Ivan går i skole. 

Ivan går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Ivan kan se en lama. 

Han kan også se Lego 

Det er en lama, Ivan. Den lama er brun. Den lama er fin. Kan du lide den 

lama, Ivan? 

Det er mit Lego, Ivan. Vil du se mit Lego? Du må få det Lego, Ivan. 



 

Her er Isidora 

Isidora går i skole. 

Isidora går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Isidora kan se Ludo. 

Hun kan også se lim. 

Se, det er Ludo, Isidora. Du kan se rød, gul, grøn og blå. 

Og se den lim, Isidora. Du kan lime papir. Vil du låne min lim,  

Isidora? 



 

Her er Joel 

Joel går i skole. 

Joel går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Joel kan se et lyn 

Han kan også se en kat. 

Se et lyn, Joel. Du kan se, det lyn er gult. Pas på det lyn. 

Åh, en kat. En lille kat. Det er en fin kat. Det er en sød kat.  



 

Her er Karla 

Karla går i skole. 

Karla går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Karla kan se en lynlås og en lås. 

Hun kan også se et piano. 

Du kan se en lynlås, Karla. En rød lynlås.  

Se, Karla. Se en lås. Den lås er lavet af metal. 

Og se et piano, Karla. Vil du spille på det piano? 



 

Her er Magne 

Magne går i skole. 

Magne går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Magne kan se en sav og en sol.  

Han kan også se politi. 

Se den sav, Magne. Den er lavet af metal. Vil du save, Magne? 

Og se en sol, Magne. Den sol er gul. Den sol er varm. 

Du kan også se politi, Magne. Kan du se en politi-mand? 



 

Her er Mai 

Mai går i skole. 

Mai går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Mai kan se en sofa og en pil 

Hun kan også se en tipi. 

Det er en sofa, Mai. Det er en blå sofa. Vil du låne min blå sofa? 

Se den pil, Mai. Det er en rød pil.  

Og se en tipi, Mai. Den tipi er brun. Vil du bo i den tipi, Mai? 



 

Her er Marie 

Marie går i skole. 

Marie går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Marie kan se en sæl og et mål. 

Hun kan også se te. 

Se den sæl, Marie. Det er en sød sæl. Den er grå. Vil du se den sæl? 

Du kan se et mål, Marie. Vil du lave mål med din bold? 

Og se, Marie. Du må få te. Kan du lide te, Marie? 



 

Her er Wadih 

Wadih går i skole. 

Wadih går på Mølleskolen. 

Han går i 1.b. 

Han bor i Ry. 

 

Wadih kan se en nål og en ulv. 

Han kan også se en ufo. 

Se en nål, Wadih. Den nål er lavet af metal. Pas på den nål, Wadih. 

Kan du se en ulv, Wadih? Det er en grå ulv. Pas på den ulv, Wadih. 

Og se en ufo, Wadih. Den ufo kan flyve. Vil du flyve med den ufo,  

Wadih? 



 

Her er Naja 

Naja går i skole. 

Naja går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Naja kan se en hat og en ål. 

Hun kan også se en violin. 

Se, Naja. Se den hat. Det er en rød hat. Vil du have en hat, Naja? 

Og se en ål. Den ål er våd. Den ål bor i en å. Kan du lide en ål, Naja? 

Du kan også se en violin. Den violin er lavet af træ. Vil du spille, Naja? 



 

Her er Sofie 

Sofie går i skole. 

Sofie går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Sofie kan se en bil og en vulkan 

Hun kan også se et æg. 

Se en bil, Sofie. Det er en sej bil. Den bil er sort. Vil du køre i den bil? 

Og se en vulkan. Den vulkan har lava. Pas på den vulkan, Sofie. 

Du kan også se et æg, Sofie. Det æg er itu. Vil du spise det æg? 



 

Her er Vigga 

Vigga går i skole. 

Vigga går på Mølleskolen. 

Hun går i 1.b. 

Hun bor i Ry. 

 

Vigga kan se en bil og en vulkan 

Hun kan også se et æg. 

Se en mus, Vigga. Det er en brun mus. Den mus er sød. Må den bo hos Vigga? 

Og du kan se en kam, Vigga. Den kan er til dit hår, Vigga.  

Og se den store giraf, Vigga. Den er brun og gul. Det er en fin giraf. 


