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Spørgsmål til teksten 
Hvad står der i teksten: 

1.  Hvad havde Maja glemt at tage med i skolen? 

2.  Hvorfor havde Maja lagt matematikbogen på køkkenbordet? 

Tænk over teksten: 

3.  Hvad tror du, Maja tænkte, mens hun løb? 

4.  Hvorfor havde Maja ikke madpakke med? 

5.  Skriv om en gang, du havde en dårlig dag i skolen 
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Tekst 2: Kragen og Ræven 
Fabel 

 

 

EN FABEL 

 

 
 

Tænk over... 

Hvad er smiger? 

Hvorfor smigrer man nogen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kragen sad i træet med et stykke ost i 

næbet. Da kom ræven. Ræven fik øje på 

osten i kragens næb og blev straks 

lækkersulten. 

 
„Hvad er det dog for en dejlig fugl 

deroppe? Du er den smukkeste og klogeste 

af alle fugle," sagde ræven. „Hvis din 

stemme er lige så smuk som dit ydre, ville 

du helt sikkert blive valgt til fuglenes 

konge". 
 

Kragen, som gerne ville være fuglenes 

konge, åbnede næbbet for at vise ræven, at 

den kunne synge. Naturligvis tabte den 

osten, og ræven sprang frem, snappede den 

og spiste den. 

 
„Du har mange gode egenskaber, min ven," 

sagde ræven. „Bare ikke forstand." 
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Spørgsmål til teksten 
Hvad står der i teksten: 

1.  Hvilken del af teksten passer til billedet? 

2.  Giv et eksempel fra teksten på smiger 

Tænk over teksten: 

3.  Hvorfor vil ræven have kragen til at synge? 

4. Ræven kalder kragen ”min ven”. Det gør han for at være 
a. Flink 
b. Ironisk 
c. Ond 

5. Historien har en morale – den vil lære os noget. Hvilken morale passer bedst 
a. Det er i orden at stjæle 
b. Lyt ikke til smiger 
c. Ræve elsker oste 
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Tekst 3: Planeter 
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Spørgsmål til teksten 
Hvad står der i teksten: 

1.  Hvor mange planeter er der i solsystemet? 

2.  Hvilken planet løber tættest inde ved Solen? 

3.  Hvilke planeter kaldes gasplaneter? Hvorfor? 

Tænk over teksten: 

4. Skriv den sætning, der passer med tabellen: 
a. Mars er længst tid om at komme en omgang rundt om solen 
b. Jupiter er længere tid end Jorden om at komme en omgang rundt om 

Solen 
c. Saturn og Venus er lige lang tid om at komme en omgang rundt om 

Solen 

5. Hvorfor er det interessant at vide noget om planeter? Begrund dit 
svar. 
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