
 

 

Her er det tekst du skal markere med gul farge: 

Og denne teksten markeres med gul farge. Og denne teksten markeres med gul farge. Og denne 
teksten markeres med gul farge. Og denne teksten markeres med gul farge. Men ikke denne teksten, 
og heller ikke denne teksten.  

Og denne teksten markeres med gul farge. Og denne teksten markeres med gul farge. Og denne 
teksten markeres med gul farge. Og denne teksten markeres med gul farge. Og denne teksten 
markeres med gul farge. Og denne teksten markeres med gul farge. Og denne teksten markeres med 
gul farge. 

 

Her er det tekst du skal markere med grønn farge: 

Og denne teksten markeres med grønn farge. Og denne teksten markeres med grønn farge. Og 
denne teksten markeres med grønn farge. Og denne teksten markeres med grønn farge. Og denne 
teksten markeres med grønn farge. Og denne teksten markeres med grønn farge. Og denne teksten 
markeres med grønn farge. Men ikke denne teksten, og heller ikke denne teksten. Og denne 
teksten markeres med grønn farge. Og denne teksten markeres med grønn farge. Og denne teksten 
markeres med grønn farge. Og denne teksten markeres med grønn farge. 

 

Her er det tekst du skal streke under: 

Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.  Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet. Vær flittig og 
det skal gå deg vel her i livet.  Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.  Og denne teksten skal du 
streke under. Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet. Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet. 
Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet. Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.  Men ikke 
denne teksten, og heller ikke denne teksten. Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet. Vær flittig 
og det skal gå deg vel her i livet.  Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.   

 

Her er det tekst du skal gjennomstreke under: 
Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.  Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet. Vær flittig og 
det skal gå deg vel her i livet.  Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.  Og denne teksten skal du 
gjennomstreke. Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.  Vær flittig og det skal gå deg vel her i 
livet. Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.  Vær flittig og det skal gå deg vel her i livet.   

 



 

Tegn din egen sirkel inne i denne sirkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett inn et lydklipp her. 

 

 

 

 

 

 

Skriv litt tekst inn i sirkelen.   

Rød tekst, 30 point størrelse, Areial Rounded MT Bold 

 

 

 

 

 

 

  



 


