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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

och var  när är  jag
du idag  igår till  på

Veckans 
ord

1 – Vad heter_______________?

– _______________ heter Leo.

– _______________ bor du?

– Jag bor _______________ Storgatan.

– _______________ Moa glad?

– Ja, _______________ hon får glass.

– _______________ är det måndag.

– _______________ var det söndag.

Moa _______________ Leo går _______________ skolan.

Vi _______________ hemma klockan fem. 

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

Jag heter Moa.

Jag heter Moa.
Du heter Leo.
Idag blåser det.
Igår såg vi en båt.
När åker han?

Amil är glad.
Hon går till skolan.
Hunden och katten busar.
Var bor han?
Han bor på Storgatan.

Huller om buller
u Vilka är orden? Skriv dem.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

åp 

rän    

dagi    

gaj   

coh

vra 

igrå   

illt

du

Jag

Var

på

Är

när

Idag

Igår

och

är

på och

när var

idag igår

jag till

till
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En gul sol
Huller om buller

Böj orden

u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

2

En gul sol.
En vit snögubbe.
En blå himmel.
En röd bil.
En grön matta.

En rosa mössa.
En svart katt.
En lila hatt.
En brun björn.
En orange apelsin.

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

ett  ______________________ löv (grön)

ett  ______________________ hus (gul)

flera  _____________________ stolar (vit)

flera  _____________________ bord (brun)

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Para ihop färgerna med orden.

u Böj orden så att de passar.

röd gul blå grön  svart

vit brun lila rosa  orange
röd gul blå grön svart

vit brun lila rosa orange

u Vilka är orden? Skriv dem.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

lug 

ålb    

dör    

alil    

tiv

travs 

nubr   

saro

ett ___________ tak (röd)

flera ___________ tak (röd)

rött

röda

gul vit

grönt

blå svart

gult

röd brun

vita

lila rosa

bruna
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har ringat in.

u Hitta veckans ord.    
 Ringa in dem.

tal vad har val  apa

dam ram mat rad  av

Veckans 
ord

3

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Rímma med veckans ord.

u Skriv ord under bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

hal 

tam    

glad    

par 

gapa  

ram
dam

mat

rad

tal glad

vas
tam

par
dag

av

val

apa

har
vad

var

39
val

mat

val   tal

dam  ram

rad   vad

har

apa

tal

dam

ram

apa
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

i is ris vi bli

bi mil bil hit  dit

Veckans 
ord

4

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Det ska bli veckans ord.
 Byt vokalen.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

ros 

het    

by    

mål    

blå

det 

u Skriv rätt ord 
 till  bilderna.

Hit och dit

Ett bi som surrar.
En bil som åker.
En mil är 10 km.
Vi äter ris.
Is är vatten.

Kom hit!
Gå inte dit!
Bli klar med boken.
Vi bor i en stad.
Till påsk har vi ris.

1.  Vi äter gärna ___________________ eller potatis till maten.

2.  Vår__________________ är ganska ny.

3.  En __________________ är 10 kilometer.

4.  Ett __________________ är bra att ha om man vill ha honung.

5.  Fruset vatten kallas ___________________.

6.  ___________________ bor i ett stort hus.

7.  Kom gärna ___________________ och hälsa på.

ris

bil

mil

bi

is

Vi

hit

ris

hit

bi

mil

bli

dit bil

is
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har ringat in.

u Hitta veckans ord.   
 Ringa in dem.

ek fe lek en eka

ben rep ren med  det

Veckans 
ord

5

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1.  En ____________________ är ett stort träd.

2.  Följa John är en rolig ____________________.

3.  Kan du stå på ett ____________________?

4.  Följ ____________________ till badet.

5.  En ____________________ är en sorts båt.

ek

lek

len
ben

rep

sen
ren

ner

ser

det

med

le

en
fe

eka

ved

u Skriv ord under bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

rep

en

ek

lek

ben

med

eka

ren

eka

ben

fe
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

vem hem fem om kom

som dem rum kam  dum

Veckans 
ord

6

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1.  Motsatsen till snäll är ___________________.

2.  Tuppen har en röd __________________.

3.  Vi har två __________________ i vårt __________________.

4.  Ta en kaka___________________ du vill.

5.  ___________________ är det?

6.  Tre plus två är lika med ___________________.

u Rímma med veckans ord.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

tum 

om    

rem 

u Skriv ord under bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

5

Vem är det?

Vem är det?
Man ska inte vara dum.
En tupp har en kam.
Stryk under dem.
Kom på vårt kalas.

Jag går hem nu.
Det kostar fem kronor.
Vi har tre rum och kök.
Gör som du vill.
Boken handlar om ormar.

dum

kam

rum hem

om

Vem

fem

kam

dum  rum

kom   som

hem   fem  vem  dem

fem hem
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har ringat in.

u Hitta veckans ord.   
 Ringa in dem.

Veckans 
ord

7

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Skriv orden i bestämd form.

u Skriv orden som passar till bilderna. 
 Välj bland veckans ord

hunden katten boken dagen  stolen
huset repet låset bordet  taket

rep _____________________________________

lås _____________________________________

stol _____________________________________

katt _____________________________________

hus _____________________________________

hund _____________________________________

bord _____________________________________

bok _____________________________________

dag _____________________________________

tak _____________________________________

boken

musen

katten 

lövet

låset

gruset

solen

bilen

taket

båten

repet

dagen

mobilen

eken

stolen

hunden

huset

månen

sälen

bordet

repet

låset

stolen

katten

huset

hunden

bordet

boken

dagen

taket

boken repet taket
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

bo bok lok ror rot

sol fot nos ros  god

Veckans 
ord

8

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

Huller om buller
u Vilka är orden? Skriv dem.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

kob 

osn    

rso    

dog    

osl

ob 

tfo  

ort

Ett bo med ägg

En sol som lyser.
Ett bo med tre ägg.
Ett lok drar vagnar.
Hunden har en nos.
En fot med fem tår.

En ros i vasen.
Kim ror en eka.
En bra bok.
Trädet har en rot.
En god kaka.

sol

rot

bok sol

nos bo

ros fot

god rot

nos

lok

fot

ros
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har ringat in.

u Hitta veckans ord.   
 Ringa in dem.

Veckans 
ord

9

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Para ihop ord och förklaring.
 Välj bland veckans ord.

hur hus kul kula  mus
duk ful gul jul  mur

u Det ska bli veckans ord.
 Byt vokalen.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

hår 

fel    

mer    

hes    

gal

mås 

Har ofta ett tak 

Katten jagar den  

Solens färg  

Inte fin   

På bordet

Samma sak som roligt

u Skriv rätt ord 
 till  bilderna.

bur

tur

tub 

sur

kul

gul

ruta

du 

ju

hus

bus

mus

hur 

jul

ur

mur

kula

lus 

ful

duk

hus

hur

hus

mus

ful
kula

jul

gul

gul

mur

mus

ful

duk

kul
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

syr yr lysa by ryka

ryta ny fyr fyra  lya

Veckans 
ord

10

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

4

u Para ihop ord och förklaring.
 Välj bland veckans ord.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Lite snurrig 

Rävens bo  

Inte gammal 

Kan lejonet göra  

En lampa kan

En liten ort

Gör du med nål och tråd 

Kan det göra från eld

u Skriv rätt ord till bilderna.
 Välj bland veckans ord.

Ett lejon kan ryta

Jag syr en duk.
Fia blev yr.
På ön står en fyr.
En häst har fyra ben.
Rävens bo heter lya.

Det hade slutat att ryka.
I en liten by finns några hus.
Lampan ska lysa på kvällen.
Hon får en ny bok.
Ett lejon kan ryta.

yr

lya

ny

ryta

lysa

by

syr

ryka

fyr fyra ryka
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

11

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

han hon in sin den

man men min kan  än

Där går man över gatan.

Den är söt.
Han är snäll.
Kom in i huset. 
Det är min båt.
Hon tar en lott.

Moa tog sin väska.
Kan du baka?
Jag vill baka, men har inte tid.
Tallen är högre än eken.
Där går man över gatan.

 

u Skriv färdigt meningarna.   
 Välj bland veckans ord.

u Skriv två meningar till bilden. 
 Några av veckans ord ska finnas med.

1.  Mira tog _______________ bok och gick till skolan.

2.  Kom _______________ ! ropade Alvin.

3.  _______________ du hjälpa mig?

4.  Leo ville gå på bio, _______________ han hade inte tid.

5.  Oskar är längre _______________ Hanna.

6.  Vill du låna _______________ jacka?

u Rímma med veckans ord.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

din 

kan    

sen 

sin

in

Kan

men

än

min

in  min  sin

han  man

den  men
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En vecka

u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta orden i texten.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

12

En vecka har sju dagar.
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag är vardagar.
Ibland är lördag en vardag.
Söndag är helgdag. Det är solens dag.
Måndag är månens dag.

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Svara på frågorna.

u Skriv veckans dagar i ordning. u Vilken dag är din favoritdag?

u Rita något du gör den dagen.

vecka måndag tisdag onsdag  torsdag
fredag lördag söndag vardag  helgdag ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

7. _____________________________________

_______________________________

Vilken dag är månens dag?

Vilken dag är solens dag?

Vilken dag kommer före onsdag?   

Vilken dag börjar på bokstaven f?

Vilken dag kommer efter fredag?  

Vilken dag kommer efter onsdag? 

Vilken dag börjar på o?

måndag             tisdag                onsdag                torsdag     
    

    
   f

re
da

g 
   

   
    

    
 lö

rd
ag      

        
söndag

måndag

söndag

tisdag

fredag

lördag

torsdag

onsdag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har ringat in.

u Hitta veckans ord.   
 Ringa in dem.

Veckans 
ord

13

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

tår hår går nål  båt

lås hål sår mål  mås

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Rímma med veckans ord.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

mår 

ål    

tår

år

tål 

hår

då

åra

sår

nål 

på

hål

kål

så

går 

lås

vår

mås

får

mår 

mål

båt

lås

nål

mås

tår   hår   går

nål   hål   mål

hår

sår

båt

hål

mål

tår
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

bär nät väg räv säl

lök löv rök nöt  kö

Veckans 
ord

14

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Ett av veckans ord finns inte med i rutan ovanför.
 Skriv ordet och rita en bild till. 

Ingen rök utan eld

En räv går på en väg.
Jag ser rök från en eld.
Ett löv ligger på marken.
Frukt och bär är gott.
Jag tar rostad lök till korven. 

Det är kö till cirkusen.
Elin smakar på en nöt.
En fisk fastnar i ett nät.
På en klippa ligger en säl.
Bär du på en lök?

säl

rök

nöt

bär

lök

löv

räv

nät

kö

väg
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

lagar bakar spelar  badar  diskar 

leker läser sover åker springer

Veckans 
ord

15

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

Mira spelar innebandy.

Mia leker med Love.
Amal sover i sängen.
Bilen åker fort.
Emil badar i poolen.
Leo bakar bullar.

Pappa diskar.
Kara läser en bok.
Mamma lagar mat.
My springer hem.
Mira spelar innebandy.


