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Sjå på ruta til 
venstre, og ruta 
til høgre. Kva er 
dei like i? 
Kva er dei ikkje 
like i?  

Sjå på ruta til 
venstre, og ruta 
til høgre. Kva er 
dei like i? 
Kva er dei ikkje 
like i?  

Sjå på ruta til 
venstre, og ruta 
til høgre. Kva er 
dei like i? 
Kva er dei ikkje 
like i? 

Sjå på ruta til 
venstre, og ruta 
til høgre. Kva er 
dei like i? 
Kva er dei ikkje 
like i? 
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Sjå på ruta til 
venstre. I den høgre 
skal du teikne 
figurar. Du skal  
ikkje forandre form. 
Resten bestemmer  
du. 

Sjå på ruta til 
venstre. I den høgre 
skal du teikne 
figurar. Du skal 
forandre 
rekkefølgje, resten 
bestemmer du. 

Sjå på ruta til 
venstre. I den høgre 
skal du teikne 
figurar. Du skal 
forandre form. 
Resten bestemmer 
du. 

Sjå på ruta til 
venstre. I den høgre 
skal du teikne 
figurar. Du skal ikkje 
forandre 
rekkefølgje, Resten 
bestemmer du.  
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     slå 

 
Sjå på ruta til 
venstre og ruta til 
høgre. Kva er likt, 
og kva er forandra? 

 
     lås 

 
låse 

 
Sjå på ruta til 
venstre og ruta til 
høgre. Kva er likt, 
og kva er forandra? 

 
        såle 

 
Eg har ein 
hund  

 
Sjå på ruta til 
venstre og ruta til 
høgre. Kva er likt, 
og kva er forandra? 

 
Har eg ein     
hund       

 
Du ropar på 
meg 

 
Sjå på ruta til 
venstre og ruta til 
høgre. Kva er likt, 
og kva er forandra? 

 

 
Meg  på 
du ropar   
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     ferie 

 
Forandre 
rekkefølgje på 
bokstavane. 
Resten bestemmer 
du. 

       

 
leiker 

 
Forandre 
rekkefølgje på 
bokstavane. 
Resten bestemmer 
du. 

          

 
Eg skal lese  

 
Forandre 
rekkefølgje på orda 
Resten bestemmer 
du. 

 
 

 
Du går på 
tur 

 
Forandre 
rekkefølgje på orda. 
Resten bestemmer 
du. 

 

 
 

 




