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Her kan du se en lastbil.  

En lastbil kan køre med mange ting. En 

lastbil kan køre med sand, jord, grus og 

mursten. Den kan køre med alt muligt. Den 

lastbil er en Mercedes. Den lastbil er en 

blå Mercedes.  



Du kan se en _________________________ . 

Den lastbil kan køre med _________________ og 

________________ og _______________ . 

Den lastbil er en _______________________. 



Jeg kan se______________________ 

____________________________

____________________________

____________________________
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Her kan du se en blok-vogn. Du kan se en 

rød blok-vogn. En blok-vogn kan man bruge 

til at køre med store ting. Det kan være en 

møllevinge. Det kan være lange stykker træ. 

En blok-vogn kan køre med 1000 tons. Det 

er 1 million kilo.  



Du kan se en _____________________ 

Den kan køre med__________________ 

og ___________________________ 

Den kan køre med __________________ 

tons. Det er _________________ kilo.  



Jeg kan se______________________ 

____________________________

____________________________

____________________________
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Her kan du se en tank-vogn. En tank-vogn kører 

med væske eller pulver. En tank-vogn kan køre 

med sukker eller kartoffel-mel.  

En tank-vogn kan køre med vand eller mælk.  

Den kan også køre med benzin eller olie. 
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Her kan du se en __________________ 

Den tankvogn kan køre med  

________________ og 

________________ og 

________________ og  



Jeg kan se______________________ 

____________________________

____________________________

____________________________
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Den lastvogn kører ikke i Danmark. 

Den lastvogn kører i Paki-stan. 

Det land ligger i Østen. Den lastvogn 

har mange farver. Den ser flot ud. 

Vil du gerne køre med den? 
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Den lastvogn kører i ________________ 

Det land ligger i __________________. 

Den lastvogn har mange ______________ 

Den ser ______________________ud. 

Vil du gerne ________________med den? 



Her kan du se en tip-vogn. En tip-vogn er 

en lastbil med et lad, som kan vippes op. 

Når en tip-vogn kører med sand eller 

grus, kan den vippes op og tippe det sand 

og grus ned på jorden i en bunke. Du kan 

se en gravko og en tip-vogn. 
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Her kan du se en ____________. 

En tip-vogn er en ____________ 

med et __________________, 

som kan _______________ op.  
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Jeg kan se _______________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


