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Opgave 1: Resumé 

Skriv på ca. 10 linjer, hvad ”Den blå Drage” handler om.  

Husk en overskrift 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

Skrevet af:          



Opgave 2: Galleri 

Hvilke drager møder du i bogen? Tegn dem her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraopgave: 

Tegn din egen seje drage. Eller farvelæg en dragekopi. Hvad hedder din drage?  



t  b d r a g e v  k l o n  f s 

å e  r x   v  å m  a  w f y i   n k 

g  t  n v a n d f a l d j   k y 

e t  g i r  v  t  b  c l  æ   l  d  r 

s  f  v n  e b  c  q a  b a r k  x 

k  c  f g e l  d w v i n g e v  

y  f  r e  x å  j k  l  æ b  x  s   e 

 j  f  x  q g  e  i  u  m y n t e  g 

Opgave 3: Find ord fra bogen. 

I denne tabel er der gemt 10 ord fra bogen. Kan du finde dem? 
Skriv dem på linjen. 

 

1)        

 

2)        

 

3)        

 

4)        

 

5)       

 

 

6)        

 

7)        

 

8)        

 

9)        

 

10)       

 

Ekstraopgave: 

Lav din egen ”Find ordet” til din sidekammerat. Få din lærer til at kopiere en skabelon. 



Opgave 4: Hvilket billede passer til sætningen i kassen? 

Sæt streg fra billedet til den rigtige sætning. 

 

”Mor?” ”Far?” sagde han med den sødeste og                                             

fineste lille dragestemme. 

”Ja”, svarede Mynte med tårer i øjnene,                                                       

”vi er din mor og far, lille skat”.  

 

Så tog hun en dyb indånding og pustede en fin ildflamme ud af 

munden.  

Ilden fik fat i det tørre træ, og kort efter brændte det og spredte 

en dejlig varme i huset.  

Det blå æg faldt hurtigt gennem luften, og jorden nærmede sig 

med høj fart.  

Ægget røg lige forbi to fugle. De blev så bange, at de kom til at 

flyve ind i hinanden. Men ægget faldt bare videre.  

Hurtigere og hurtigere. Det ville helt sikkert gå i stykker, når det 

ramte jorden.  

Inde ved bredden sad et dragepar og nød solnedgangen, vand-

faldet og hinanden.  

Han var en stor og flot brun drage, som hed Bark. 

Hun var en lidt mindre og lysegrøn drage, som hed Mynte.  

Bark tørrede en tåre væk fra kinden.  

De havde fået deres ønske opfyldt og fået deres egen drageun-

ge.  

Mynte gav drageungen et varmt kys.  

Så smilede hun og sagde: ”Du skal hedde Blå”. 



Opgave 5: Litteraturspørgsmål 

Svar så godt du kan på spørgsmålene. Læs evt. teksten igen. 

1) Hvem har skrevet bogen om ”Den blå drage”? 

 

2) Hvem er bogens illustrator? 

 

3) Hvor foregår historien? 

 

4) Hvorfor går ægget ikke i stykker, da det lander? 

 

5) Hvad er ”tågeskyen” egentlig? 

 

6) Hvem finder ægget?  

 

7) Hvad beslutter Bark og Mynte, da de har fundet ægget? 

 

8) Synes du, det er okay, at  Bark og Mynte beholder ægget? 

 

9) Hvor tror du, ægget kommer fra? 

 



Opgave 6: Ordfabrik 

Hvor mange nye ord kan du lave af nedenstående ord.  

Du må bruge bogstaverne flere gange 

ILDSPYDENDEDRAGEBJERGHULE 

 
Skriv dem her: 



Opgave 7: Prik, del og skriv 

Prik vokaler, del i stavelser og skriv ordet, så pænt du kan.  

ægget:                  

drageæg:                  

klo:                   

hurtigere:                 

tågesky:                  

flod:                   

lysegrøn:                  

strømmen:                 

jorden:                  

vandfald:                  

ønske:                  

ildflamme:                 

øjnene:                  

hjerte:                  



Opgave 8: Medditning; Hvad skete der? 

” En drage vil hellere dø, end at forlade sit æg. Det vidste alle………… 

 

Hvad tror du, der er sket, siden ægget flyver gennem luften? Hvor kommer det fra?  

Hvor er drageforældrene til ægget?  Skriv, hvad DU tror, der er sket. 



Opgave 9: Gentaget læsning 

Find et stopur. Tag tid på, hvor lang tid du er om at læse teksten her højt og  
ordentligt.. Du skal gøre det tre gange. Hvilken gang, var du hurtigst? Blev det 
nemmere. Få evt. en kammerat til at tage tid.  

Højtlæsnings-tekst: 

Ægget lå helt stille i kurven. Var der mon stadig liv i det? 

Da de første solstråler begyndte at bevæge sig udenfor, begyndte ægget også at 

bevæge sig.  

Først ganske lidt, men så mere og mere fra side til side i kurven. 

Hver gang den ramte siden af kurven, kom der et lille klonk. 

Ved det tredje klonk vågnede Mynte. Hun ruskede i Bark, der vågnede med et 

grynt.  

”Hvad sker der”, spurgte han forvirret. 

”Se ægget”, hviskede Mynte.  

Bark kiggede ned og så, at ægget bevægede sig. Der var kommet en lille revne i 

det.  

Mynte og Bark satte sig ned på gulvet ved siden af kurven og fandt hinandens 

hænder. Sådan sad de i lang tid uden at sige noget og så på ægget.  

1. oplæsningstid:        

2. oplæsningstid:        

3. oplæsningstid:        

Var du hurtigere tredje gang?       

Hvis ja, hvorfor tror du, du var hurtigere tredje gang?        

 

Hvem læste du sammen med?          


