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 Kapitel 1: Havkatten  

Herunder skal du finde 20 ord. Ordene 

står i listen nederst på siden. 

ANSIGT 

BAGLÆNS 

CEMENT 

CLARA 

HAVKATTEN 

HJERTE 

JOURNALIST 

KÆLDERSKAKT 

LABRADOR 

METER 

MODIG 

ØJENBRYN 

PANDE 

PELS 

RAMPE 

SÅR 

SKULDER 

TÅRE 

TRØJE 

TUNGE 

Ordene kan stå: 

Lodret 

vandret 

Skråt nedad 
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 Kapitel 2: Kattefeber  

Vandret: 

2: Hovedperson 

6: Gadenavn 

7: Kammerat 

8: Moster 

9: Mor 

Lodret: 

1: Pizzaria (skriv i et ord) 

3: Efternavn 

4: Ø-gruppe 

5: Land 

Egennavne er navne på personer, byer, lande, forretninger og me-

get andet. Der er mange egennavne i kapitel 2, og du skal bruge 

dem til at løse denne krydsord med. Der er hjælp nederst på siden. 
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 Kapitel 3: Tudsegift og snogespyt  

Lav så mange ord du kan ud af bogstaverne i kapitlets titel: 

 

T U D S E G I F T  O G  S N O G E S P Y T 

 

spyd, stop,  

Jeg har lavet  ___ ord 
antal 
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 Kapitel 4: Blåmejser og fugleskræmsler 

 

Og et kvarter senere sad vi igen i billen, mig i pyjamas- 

bukser og en grå uldtrøje isa havde lånt mig, mor i det 

samme tøj som hun havde taget på da jeg vækkede hinde 

midt om natten. Vi var et par træte fuleskræmsler, var vi. 

Men mor hade helt tydeligt travlt med at komme hjæm. 

Kia’en skrumplede ned ad grusvejen så hurtigt det nu gik, 

og på gårdsplassen bag os stod Isa og Tumpe og vingede. 

Eller Isa vinkede. tumpe logrede bare. 

Herunder ser du et tekststykke fra kapitel 4.  

Der har dog sneget sig nogle fejl ind - og dem skal du finde og 

rette. 

Der er 10 fejl. 
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 Kapitel 5: Penalhusmusen 

I tankeboblen skal du skrive vigtige ord fra dette kapitel.  

Læs kapitlet igen - og skriv enkelte ord, så du kan genfortælle  

kapitlet ved at læse dine egne ord. 
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 Kapitel 6: En engel i tågen 

I dette bogstavmylder skal du finde 13 ord fra ka-

pitel 6. 

Hvis du kan finde dem alle, vil der kun være 11 

bogstaver tilbage i kassen, som IKKE er brugt. 

Skriv de 11 bogstaver på linjen nederst på siden. 

Ordene kan stå: 

lodret 

vandret 

skråt nedad 
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 Kapitel 7: Selvforsvar for vildhekse 

Skriv tallene fra 1 til 10 i kasserne ud for de 10 sætninger. 

Tallene skal fortælle i hvilken rækkefølge, sætningerne kommer i 

kapitlet. Skriv 1 ved den sætning, der kommer først osv. 

 

”Hvad vil du gerne vide?” spurgte Moster Isa. 

 

Da vi kom tilbage, var mor blevet færdig med at 

rydde op på loftsværelset. 
 

”Hvor skal du sove?” spurgte jeg hende. 

 

Isa strakte hånden frem og strøg mig let over 

kinden. 

 

Det lød så permanent. 

 

Det var anden gang hun sagde det ord. 
 

Mor tog afsted så snart vi havde spist. 

 

De gule øjne, det skarpe ansigt. 

 

Isa satte tekruset fra sig. 

 

At jeg måske var vildheks ligesom Moster Isa. 
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 Kapitel 8: Lopper der hopper 

Tegn en tegning af Kahla og skriv hendes fulde 

navn under tegningen. 

Læs evt. kapitlet igen og find beskrivelsen af Kahla.  

Her ved siden af kan du se, hvordan en inkahue 

kan se ud.  
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 Kapitel 9: Vildvejene 

Gå på jagt efter egennavnene i kapitel 9. 

Du skal bruge dem til at løse denne lille krydsord med. 

A 

O 

C 

- 

K 

Æ 

H 

- 

M O S E T I R A S 

H 

P 
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 Kapitel 10: Ild og aske 

I denne bogstavkryds er der 16 tillægsord, som indgår i kapitel 10. 

Du skal finde så mange som muligt. Kan du finde dem alle? 

Skriv dem i skemaet nederst på siden. 
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 Kapitel 11: Blod og røde regnbuer 

Nederst på hver side i bogen er der små tegn ved  

siden af sidetallet.  

Tegnene findes i både grå og sort. 

Hvad er systemet i disse tegn? 

Hvad skal tegnene fortælle noget om? 

Hvilke tegn skulle være i bunden af siderne i kapitel 44? 

 

 

 

Find selv på en måde, tegnene kunne være på, hvis der nu var 124  

kapitler i bogen? Tegn og forklar dit system her: 
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 Kapitel 12: Kattespind 

Find navneord, udsagnsord og tillægsord fra kapitel 12. 

Skriv dem ind i nedenstående skemaer. 

NAVNEORD 

et knæ   

   

   

UDSAGNSORD 

   

   

   

TILLÆGSORD 

   

   

   

EKSTRAOPGAVE: Bøj ordene i dit hæfte. 
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 Kapitel 13: Heksemøde 

Herunder skal du forbinde nogle af vildheksenes navne med de 

sætninger, der er brugt til at beskrive dem med i kapitel 13. 

Mester Millaconda ●  

● har kridhvidt hår 

 

● bærer fingerløse læderhandsker 

Fru Pommerans ●  

● bærer lang brun kameluldsfrakke 

 

● ligner en fastelavnspunker 

 

● bærer tweedjakke 

Hr. Malkin ●  

● har runde rødmossede kinder 

 

● har sort sminke 

 

● har fuldskæg 

 

Shanaia ●  

● ældre herre 

 

● har en fritte om halsen 

 

● Khalas far 
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 Kapitel 14: Ravnekedlen 

BEDSTEMORSTYR 

CYKELKURV 

FUGLESKRIG 

GLASDØR 

GRANSKOV 

GRUSVEJ 

HÅRLOK 

KAFFEKOP 

PEJSESTUE 

RAVNEKEDLEN 

VILDTVEJE 

VOGNSPOR 

I denne opgave skal du finde sammen-

satte navneord. 

De 12 ord står nederst på siden. 

Ordene kan stå: 

Lodret 

vandret 

Skråt nedad 
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 Kapitel 15: Tand og klo 

 

Katten, der ellers havde holt mig varm helle natten, 

var forsvunet igen. det var som om den ikke brød sig om 

Ravnekedlen og alle de sorte fugle. det gjorde mig uro- 

lig, eller retere, endnu mere uroli end jeg var i for vejen. 

Bange. Jeg havde en hår og kantet klump i halsen, som 

om jeg havde slukt en sten. 

Herunder ser du et tekststykke fra kapitel 15.  

Der har dog sneget sig nogle fejl ind - og dem skal du finde og 

rette. 

Der er 10 fejl. Skriv ordene rigtigt i skemaet nederst på siden. 
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 Kapitel 16: Den der ikke prøver 

Lav så mange ord du kan ud af bogstaverne i kapitlets titel: 

 

D E N  D E R  I K K E  P R Ø V E R 

 

drikke, enke,  

Jeg har lavet  ___ ord 
antal 
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 Kapitel 17: Himlens Ild 

Skriv tallene fra 1 til 10 i kasserne ud for de 10 sætninger. 

Tallene skal fortælle i hvilken rækkefølge, sætningerne kommer i 

kapitlet. Skriv 1 ved den sætning, der kommer først osv. 

”Lad prøven begynde,” sagde Thuja. 

 

Men en af de andre strejfede min hånd. 

 

De brændte mig ikke. 
 

Hun som hadede kulden så meget. 

 

Jeg skævede til hende. 

 

I det øjeblik kunne jeg se Kimæras ansigt igen. 

 

Valla sukkede. 

 

Det ville blive meget værre senere. 

 

Jeg kunne høre den brumme og summe mellem 

hendes krogede fingre. 

 

Stå stille, hviskede katten tyst i mit sind. 
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 Kapitel 18: Vandenes Ild 

Find afsnittet, hvor goplerne er beskrevet. 

Tegn her en gople ud fra beskrivelsen. 

Du skal bruge følgende ord:  

ræv, vandmand, ulv, ildflue, blæksprutte, gople og ravn. 

Her skal du skrive dyrene, der omtales i kapitel 18. 
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 Kapitel 19: Jordens Ild 

Her skal du finde 15 ord fra kapitel 19. 

Navneord Udsagnsord Tillægsord 
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 Kapitel 20: En ven i nøden 

I tankeboblen skal du skrive vigtige ord fra dette kapitel.  

Læs kapitlet igen - og skriv enkelte ord, så du kan genfortælle 

kapitlet ved at læse dine egne ord. 
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 Kapitel 21: Ildens Hjerte 

Find det afsnit, hvor ravnemødrene og 

Clara er i Ravnekedlen.  

Tegn en tegning som du forestiller dig, at 

de syv ravnemødre, Clara og ilden var 

placeret, hvis du så det oppefra (forestil 

dig, at du ser det lige oppefra).   

Den lysegrå cirkel kan måske hjælpe dig. 

RAVNEMØDRE 

CLARA 

ILD 
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 Kapitel 22: Det sidste ord 

Måske har du lagt mærke til, at forfatteren ofte bruger sammen-

satte ord til at beskrive farver med. 

Der er eksempelvis: mælkehvid, blågrå, skriggul og blodrød. 

 

Kender du selv flere? Skriv dem herunder. 

Spørg din mor eller far - eller en anden voksen - om hjælp til den-

ne opgave. 

Hvad er formålet med at sætte et ord foran farven? 

Hvorfor tror du, at forfatteren gør det? 


