En kigge-finde-bog

Hej, jeg hedder Lui.
Vil du se mit legetøj,
så kig ind i denne bog!
Noget af legetøjet er blevet væk.
Hjælp mig med at finde det!
Du kan også finde hunden Valde.
Og så er der mange andre opgaver,
som du kan løse undervejs.
Og løsningerne kan du finde på
allersidste side i bogen.
God fornøjelse.
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Luis værelse
Her ser du Lui!
Han leger inde på sit værelse.
Og som du kan se, så har han rigtigt meget legetøj.
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Hvor er Valde henne?
Hvor mange biler har Lui?
Kan du finde hans bamse?
Lui har glemt en masse små
glaskugler på gulvet. Hvor mange?
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Hvor har Lui gemt et stykke slik?
Find de tre togvogne, der mangler
til toget!
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Den røde brandbil
I dag vil Lui rigtigt gerne lege med sin lille, røde brandbil.
Men han kan ikke finde den. Han kigger under sengen. Under puderne. Bag bamsen.
Men bilen er væk. Kan du hjælpe ham med at finde den?
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Hvor er Valde henne?
Hvor mange krammedyr ligger
i Luis seng?
Kan du finde sommerfuglen?
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Hvor er sørøverskibet?
Kan du finde hans to bolde?
Kan du finde seks glaskugler?

Udrykning
Nåh, der var brandbilen endelig!
Lui råber: ”Alarm, alarm, der er brand ude i køkkenet!
Iiiuuuiiiihhh … Iiiuuuiiiihhh … Iiiuuuiiiihhh …”
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Hvor er Valde henne?
Hvor er den gule bamse?
Find busken med ni røde roser!
Hvor er Luis far?
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Hvor er Luis lillesøster?
Hvor mange fodbolde er der inde i
Luis hus?

