FORTELLING MED RIM FOR 1.-3.TRINN

«Alle barna i klasse
Sett inn navn
på elever

OPPFØLGINGSARK 1/ ISVE

skulle gå en tur i svarte natta.»

Setningen med det ene ordet i
rimparet

hoppa over bekken, men uff
der mista han/hun …
vandret glad av sted, i sekken
hadde han/hun masse …
ville bare hoppe og klarte
virkelig ikke å …
løp inn i en hage, men ble
skremt av en skummel …
måtte stoppe for å tisse, da
så han/hun en liten …
gikk så glad på tur og hadde
med seg en papegøye i …
hadde fått en ny lue, og på
toppen satt det ei bittelita …
hadde med en gris, den sa
«nøff» «nøff» og slapp en …
måtte jage ei kråke fordi den
bare ville …
hadde med en katt, den
hadde faktisk en cowboy- …
kom etter en stund fordi
han/hun hadde med en
pysete …
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Sett inn ordet
som rimer
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ble løpt ned av en mus som
flyktet fra en sulten ….
måtte være helt stille, for
på hodet hadde han/hun en
sjenert …
fant en mystisk sopp, den
puttet han/hun i en …
møtte en fin gammel skjære,
den spurte pent om han/hun
hadde en …
fikk en fryktelig hikke og
måtte ned i bekken for å …
fant et koselig brev, det var
skrevet av en …
møtte en elg som ville ha
grøt, og den skulle være
skikkelig …
satt i toppen av et tre og
ville virkelig ikke …
løp rundt og var helt vill, men
ellers er han/hun veldig …
gikk helt sist og lo fordi han/
hun hadde kjøpt for store …
fikk helt fnatt: Tenke seg til å
være ute en hel …
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