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Hvad handler bogen om?  

Hans vil gerne med sin far
og onkel Leo på fiske-tur.

„Jeg har bid.“
Hans hiver alt, hvad han kan. 

Men Hans har ikke fanget en fisk. 

KIM DALSGAARD

9 788723 516237
www.alinea.dk
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Hans på 
fisketur

BLÅ LÆSEKLUB er bøger til børn fra 6 år.

Mor bliver sur, fordi …   de har lovet at passe Hans
  de har lovet at male skuret
  de har lovet at tage på fiske-tur

Onklen hedder …  Hans
  Morten
  Leo

Hans får lov at …  komme med på fiske-tur
  blive hjemme
  passe hunden

Hans fanger …  en hval
  en prop fra et bade-kar
  ti store fisk

Der kommer …  en kæmpe fisk
  mange fisk
  store ringe i vandet
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Båden drejer rundt og rundt, til …  der ikke er mere vand i søen
  den vælter
  søen er fyldt helt op

Far kalder Hans for …   Klods-Hans
  søde-Hans
  en bølle

Hans gjorde det …  med vilje
  for at være fræk
  ikke med vilje

Leo er bange for …  at de er fanget
  at de ikke fanger fisk
  at mor kommer

Mor blev …  glad
  sur
  sulten
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Tegn eller skriv, hvad Hans tænker

Tegn eller skriv det bedste fra bogen

Hvad synes du om bogen? 
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