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Her er vi. 

Her er Po og Pi. 

Dino Po og Dino Pi.     

Vi er to. 

Kan du se en dino? 

 Kan du se to? 

 En lil-la dino. 

 En grøn dino. 

Jeg er en dino. 

Jeg er en gul dino. 

Jeg har en hat. 

Min hat er rød. 
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Kan du se Pi og Po?   

Kan du se ti?   

Kan du se en gul dino?   

Kan du se en blå hat?   

Kan du se en gul hat?   



Se på mig. 

Se på mit horn. 

Jeg kan se et træ. 

Uh, træ. Pas på. 

Den dino vil gå. 

Den dino vil stå. 

Den dino vil slå. 

Du er en sej dino. 

Det er en dino. 

Den dino har en bue. 

Den dino har en pil. 

Den dino har bue og pil. 

Vil du skyde, dino? 

 



 JA NEJ 

Den dino har horn   

Den dino er på en ø   

Du kan se en dino med bue   

Du kan se en dino med en bil   

Du kan se en dino med en pil   



En gul dino. 

Den dino har sko. 

Den dino har to sko. 

Den dino vil løbe. 

Vil du løbe, dino? 

En blå dino. 

Du er blå, dino. 

Du har en hat, dino. 

Du har en kat, dino. 

Den dino har en kat og en hat. 
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En rød dino med sko   

En gul dino med sko   

En blå dino med en ko   

En blå dino med en kat   

En blå dino med en hat   



Pas på. 

Pas på mig. 

Jeg er sej. 

Jeg er sur. 

Jeg er vild. 

Du må passe på. 

Du må passe på mig. 

Du må gå. 

Se den dino. 

Den dino er brun. 

Den dino er på en ø. 

Den er på en ø i en sø. 

Kan du se, dino? 

Kan du se en dino i den sø? 
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Den blå dino er sej   

Den blå dino er sur   

En brun dino på en ø   

En brun dino i en bil   

En brun dino og en ko   


