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Ett till tio

u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du strukit under.

u Hitta orden i texten.   
 Stryk under dem.

u Para ihop symbol och ord.

u Skriv antalet med bokstäver.

ett två tre fyra  fem
sex sju åtta nio  tio

Veckans 
ord

1
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

I ett stort hus bor Leo. Han är tio år.  Leo har två bröder och 
tre systrar. De är alltså sex syskon. Tillsammans med mamma 
och pappa är de åtta i familjen. De har också fyra hundar och 
fem kaniner.
Eftersom de är så många, behöver de en stor bil. De har en bil 
med sju säten. Den har de haft i nio år. 

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

ett två tre fyra fem

sex sju åtta   nio tio

två tio

sex fyra

tre fem
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

ett farligt lejon

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

2

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

rutigt  randigt  dåligt  härligt roligt 

tråkigt  trasigt  hemligt farligt prickigt 

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Ska vi måla ett ____________________, ____________________  

 eller ____________________ mönster?

2. Det är ____________________ att klappa en tiger.

3. Ole hade ___________________ på nöjesfältet.

4. Jag säger inget om den saken. Det är ____________________.

5. Vilket ___________________ resultat! 

6. Solen värmde. Det var ____________________ väder!

7. Låset var ____________________ . Det gick inte att öppna.

8. Sami hade inget att göra. Det var ____________________ . 

 

u Skriv ord till bilderna.   
 Välj bland veckans ord.

Det var härligt med ett roligt kalas.
Fick du ett randigt, rutigt eller prickigt täcke?
Jag fick ett trasigt täcke.
Det var tråkigt!
Det är farligt att önska sig något hemligt.
Då kan det bli något dåligt.

Roligt eller tråkigt?

randigt

randigt

prickigt

prickigt

rutigt

rutigt

farligt

roligt

hemligt

dåligt

härligt

trasigt

tråkigt
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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

3

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

vas	 ek	 fin		 hare	 laga	

kaka  resa  rita leka baka 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

Det rimmar

u Vilka ord rimmar? 
 Välj bland veckans ord.

u Två av veckans ord rimmar.  Vilka?

_________________________

_________________________

_________________________          _________________________

_________________________

_________________________

eka   

ras   

jaga  

bin 

Vi ska resa till Öland och fira.
Det är en lång resa med bil.
Mormor fyller år. 
Hon ska få en fin vas.
Min mamma ska laga mat.
Jag ska baka en kaka.

En resa

Leo ska rita en teckning.
Vid mormors hus står en ek.
Vi brukar leka vid eken.
En hare skuttar runt trädet.
Ibland ser vi en igelkott. 

hare vas

vas

baka

baka

leka laga

fin

ek rita kaka

kaka
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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

4

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

rot tub  tyg hus bod 

sola duva  myra lyser tur 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Byt ut en bokstav i varje ord. 
 Du får veckans ord.

mysa _______________________

bur  _______________________

ros _______________________ 

ruva _______________________

tåg  _______________________

bus _______________________ 

Byt en bokstav

Jag ser vårt hus. Det lyser i huset.
En duva sitter på taket.
På marken ser jag en myra. 
Nej, jag ser många myror.
Det finns en bod på tomten.
Utanför boden står två träd.
Mellan träden finns en 

Tur eller otur?
hängmatta av tjockt tyg. 
Jag vill sola och vila.
På väg till hängmattan snubblar 
jag på en rot. 
Vilken tur att jag inte slog mig.
Min tub med solkräm gick
tyvärr sönder. 

bod

myra

myra duva

tyg

hus

tur

rot

rot

tyg

tub

duva
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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

5

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

gås här  våg hög  före

låda  bära  böna höna äta

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Byt ut en bokstav i varje ord. 
 Du får veckans ord.

hör _______________________

lås  _______________________

väg _______________________ 

hona _______________________

lada  _______________________

yta _______________________ 

Byt en bokstav

En gås sitter på en låda.
Den tittar på havet och tänker.
Kan en våg bära en båt?
En höna ska köpa en böna.
På en våg ligger en hög med ärtor.
Har hönan tagit fel?

Bönor på en våg

Det är inte bönor.
Vem ska äta ärtor? 
Någon står före hönan. 
Det är en gås som köper ärtor.
Vad gör gåsen här? 

låda

hög

böna

höna

gås

våg

här höna

gås låda

våg äta
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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

6

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

stad stam  stava  staket stall 

stege  steka  ställer  städa  stycken

u Skriv de ord som passar bäst. 
 Välj bland veckans ord.

ö Skriv den bokstav som står 
 före ordet i rutan. 
 Då får du ett av veckans ord.

1.  Han ___________________ cykeln i cykelstället.

2. Stig hoppar över ett ____________________.

3. Amal vill inte ___________________ sitt rum.

4. Vi hittade fem ____________________ böcker i källaren.

5. Stockholm är en stor ___________________ i Sverige.

E städa
A stad
S ställer
K stycken
T staket

1. 2. 3. 4. 5.

u Skriv slutet på meningarna.
 Välj bland veckans ord.

Hästar bor i ____________________________. 

I en stekpanna kan du ____________________________.

Runt huset fanns ett rött ____________________________.

Trädet hade en tjock ____________________________.  

Mot husväggen lutar en ____________________________.

Häller rimmar på ____________________________.
Stig bor i en stor stad i södra 
Sverige. Det är svårt att stava 
namnet på staden.
Runt Stigs hus finns ett vitt 
staket. På gården finns också  
ett stall med flera hästar. 
Där måste man städa varje dag.

Stig 
Stig ska plocka äpplen. 
Han stannar vid äppelträdet. 
Stig ställer en stege mot 
trädets stam.
När han har plockat tio stycken 
äpplen går han in i huset.
Han ska steka äpplena i ugnen. 

stall

steka

staket

stam

stege

ställer

ställer

staket

S T E K A

städa

stycken

stad
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u Läs orden i rutan. u Svara på frågorna.

u Skriv månaderna som har 31 dagar.

u Vad tror du att ordet allen (allena) betyder?

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

7

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

januari  

februari

mars 

april

maj 

juni 

juli

augusti

september

oktober

november

december

Vilken är årets första månad?   ____________________________

Vilken månad är den tredje månaden?  ____________________________

Vilken är årets elfte månad?   ____________________________

Vilken månad kommer före mars?  ____________________________

Vilken månad kommer efter maj?  ____________________________

Vilken månad är den tionde månaden?  ____________________________

Vilken är årets sista månad?   ____________________________

Vilken månad är den åttonde månaden? ____________________________

Vilken är årets sjunde månad?   ____________________________

Vilken månad har ordningstalet 9?  ____________________________

Januari börjar året, februari kommer näst.
Mars, april har knopp i håret,
maj och juni blommar mest.
Juli, augusti och september 
härlig sommar är det då, 
men oktober och november 
och december är så grå.

Trettio dagar har november,
april, juni och september,
februari tjugoåtta allen,
alla de övriga trettioen.

Årets månader

En ramsa till

januari

januari

mars

mars

maj

november

februari

juni

oktober

oktober

december

december

bara, endast

augusti

augusti

juli

juli

september
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u   Läs orden i rutan. u   Skriv en fråga till varje svar. 
 Använd veckans ord.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

8

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

hur  när vad  var  varför

vart  vem vems  vilka  vilken
1. __________________________________________________________?

 Jag heter Elsa.

7. __________________________________________________________?

 Det är en röda cykeln som är min.

2 __________________________________________________________?

 Hon bor i Malmö.

3. __________________________________________________________?

 Han åker till Falun i morgon.

4. __________________________________________________________?

 Jag ska hälsa på en kompis där.

5. __________________________________________________________?

 Bussen går till Umeå.

6. __________________________________________________________?

 Det kommer att gå bra.

Hur gör man när man seglar?
När får man börja övningsköra?
Vad heter apelsin på japanska?
Var ligger världens största sjö?
Varför har du stövlar idag?
Vart är tåget på väg?

Många frågor, inga svar

Vilka djur finns på zoo?
Vilken bok gillade du mest?
Vem ska han besöka där?
Vems mobil ligger på bänken? 
Många frågor, men inga svar.

Elevens egna förslag.
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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

9

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

katt hatt tall rast  hand

faller matta planka kasta  landa

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Byt ut en bokstav i varje ord. 
 Du får veckans ord.

fyller _______________________

tand  _______________________

rost _______________________ 

panda _______________________

till  _______________________

kosta _______________________ 

Byt en bokstav

– Min katt sitter fast i en tall. 
Den klättrade upp, men vågar 
inte klättra ner igen.
– Jag hämtar en planka och 
ställer mot trädet. Håll en 
hand på plankan.
– Akta dig! Om den faller 

Stackars katt

kan den landa på dig. 
– Bäst jag tar på min höga hatt. 
Den ligger i min hall. Kan du 
kasta hit den?
– Vi lägger en matta under 
trädet också. Du kan ta rast nu. 

katt

tall

faller

hand

rast

landa

tall

kasta

hatt

hand

matta

planka
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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

10

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

____________________________________________________________________________

mitt		 ditt	 minns	 film		 inte

hitta	 illa	 minne	 ficka	 flicka

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

u Vilket ord blev över? 
 Skriv en mening med det ordet.

1.  Det går en bra ____________________ på bio, 

2. Mitt ____________________ är riktigt dåligt.

3. Hon hade gjort sig ___________________ i foten.

4. Kan du ____________________ min mobiltelefon?

5. Tjej och ___________________ är samma sak.

6. Jag ____________________ inte vad som hände.

7. Han hade några mynt i sin ____________________.

8. Är det ___________________ eller ___________________ paket? 

Det rimmar
u Vilka ord rimmar? 
 Välj bland veckans ord.

hicka _________________________ _________________________

sitt _________________________ _________________________

– Nu är det riktigt illa, sa Bitte. 
Mitt minne är dåligt. Jag minns 
inte vilken film vi såg förra 
veckan.
– Jag tror att det var Star Wars, 
sa Ville. Jag är inte riktigt säker.

Dåligt minne
– Så ditt minne är också dåligt? 
– Ja, jag försökte hitta till 
Stortorget, men det gick inte. 
Som tur var hade jag en karta i 
min ficka. Annars hade jag 
missat en träff med en flicka.

film

minne

illa

hitta

flicka

flicka

minns

ficka

ficka

mitt

mitt

ditt

ditt

inte
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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. __________________________________

ett  sett mest  helst  efter

tjej hellre henne  hemsk hemlighet

 
u    Läs påståendena.
 Svara ja eller nej.

Kille och flicka är samma sak.

Hemsk och otäck är samma sak.

Efter är motsatsen till före.

Hemsk och glad är synonymer.

Det heter ett öga.

Sett är en böjning av ordet se. 

JA NEJ

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Har du ____________________ filmen Hajen? 

2. Det var en ____________________ som sjöng. Inte en kille. 

3. Det hände en ___________________ olycka på sjön.

4. Jag vill ____________________ gå på konsert än teater.

5. Han bytte plats med ___________________.

6. Jag tror att hon har en ____________________.
Alvin hade en hemlighet. Den 
var riktigt hemsk och han ville 
inte berätta om den för någon. 
Han hade sett en tjej han kände 
tända eld på ett hus. Tjejen 
hade bett Alvin att hålla tyst.  
Problemet var att Alvin gillade 

En hemsk hemlighet
henne mest av alla tjejer. 
Han ville helst göra som hon sa, 
men det var inte rätt. 
Kanske var det ett test? Efter ett 
tag bestämde han sig för att han 
hellre ringde polisen.

sett

tjej

hemsk

hellre

henne

hemlighet

x

x

x

x

x

x
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har ringat in.

u Hitta veckans ord.    
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

12

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

ingen tung  många pengar  ring 
sjunga sång säng  tidning ung  

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Tyvärr var det ____________________ som hjälpte till. 

2. Vi är ____________________ som ska åka med bussen. 

3. Hon ser väldigt ___________________ ut.

4. Motsatsen till lätt är____________________.

Inger låg i sin säng och läste 
dagens tidning. Det hade hon 
gjort många gånger förut. 
Nu var det någon som hade 
stulit pengar och en dyrbar 
ring. Ingen hade sett någonting. 
Jo, en person trodde att han 

Dagens tidning
hade sett något. En ung kille 
hade sprungit från platsen med 
en tung väska.
Inger läste vidare i tidningen.
Madonna har skrivit en ny sång 
och hon ska sjunga i Globen i 
sommar.

Bä, bä, vita lamm

Har du någon ull?

ring

pengar

säng

tidning

ingen

många

ung

tung

sjunga

sång
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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

13

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u   Skriv orden i plural.

u   Rimma på orden. 
 Välj bland veckans ord.

bil _________________________

kille  _________________________ 

glass _________________________  

säl  _________________________ 

buss  _________________________

pilar _________________________ pussar _________________________

sten _________________________

mås  _________________________ 

båt _________________________  

tidning  _________________________ 

fågel  _________________________

bilar killar  båtar  bussar stenar

fåglar  måsar sälar glassar tidningar 

 

u    Läs påståendena.
 Svara ja eller nej.

Bilar går att köra.

Måsar och sälar är samma sak.

Pojkar och killar är synonymer.

Tidningar kan du läsa.

Sälar trivs i vatten.

Båtar rimmar på måsar.

JA NEJ

Det står flera bilar i rader på 
parkeringen. Det brukar också 
stanna bussar här. 
Två killar köper tidningar och 
glassar i kiosken. 
Vid kajen ligger några båtar och 

Vid båthamnen
guppar på vågorna. Måsar och 
andra fåglar skränar i luften.
På en klippa, mellan två stora 
stenar, ligger ett par sälar.
Snart går båten ut till Klippön.

bilar

bilar

x

x

x

x

x

x

killar

glassar

sälar

bussar

bussar

stenar

måsar

båtar

tidningar

fåglar
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.a

Veckans 
ord

14

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u   Skriv orden i plural.

flickor		 kakor		 tårtor		 väskor		 blommor	

soffor  kritor  veckor  pennor klockor 

kaka _________________________

flicka  _________________________ 

väska _________________________  

krita  _________________________ 

penna  _________________________

soffa _________________________

vecka  _________________________ 

tårta _________________________  

blomma  _________________________ 

klocka  _________________________

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.Mira hade bjudit några flickor 

och pojkar på kalas. Det var 
hennes födelsedag. 
På gräsmattan stod ett bord 
och två soffor. På bordet fanns 
tårtor, kakor och blommor. 
I några väskor låg flera paket. 

Kalas
Mira hade öppnat några av 
paketen. Hon hade fått kritor, 
block och två pennor.
Om två veckor är det min tur att 
fylla år, tänkte Elsa. 
Jag hoppas att jag får en av de 
klockor som jag har önskat mig. 

kakor

kakor

flickor

väskor

väskor

kritor

kritor

pennor

pennor

soffor

veckor

tårtor

blommor

blommor

klockor

klockor
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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

15

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

kopp  dopp toppen  bort  gott

hoppa  soppa kompis  kosta  borta

u Skriv de ord som passar bäst. 
 Välj bland veckans ord.

ö Skriv en egen mening som innehåller ordet kompis.

u Vilka ord rimmar?
 Välj bland veckans ord.

ö Skriv den bokstav som står 
 före ordet i rutan. 
 Då får du ett av veckans ord.

1.  Kan du ____________________ över en fråga?

2. Amal är min bästa ____________________.

3. Har du fått en ___________________ med te?

4. Bilen kan ____________________ ganska mycket.

R kopp
B hoppa
T kosta
O kompis

1. 2. 3. 4.

lopp _____________________

doppa  _____________________ 

posta _____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________

_____________________ 

– Det skulle vara gott med en 
kopp kaffe, säger Lotta till sin 
kompis Torkel.
– Jag är mer sugen på soppa, 
säger Torkel. Vi går bort till 
Café Koppen där borta.
– Det låter toppen! Jag kan 

En kopp kaffe
hoppa över soppan, men kaffe 
med dopp vill jag ha, säger 
Lotta. Undrar vad det kommer 
att kosta? 
– Vi får kolla när vi kommer 
fram, säger Torkel.

kopp

hoppa

kosta

hoppa

kompis

kopp

kosta

B O R T

dopp

soppa



kopiering förbjuden • ordboden © askunge abkopiering förbjuden • ordboden © askunge ab 3534

u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

16

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

tupp  buss hund  burk  udde

bulle  kulle lukta  pusta  buske

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Byt ut en bokstav i ordet. 
 Du får veckans ord.

bark _______________________

pasta  _______________________

udda _______________________ 

puss _______________________

hand  _______________________

topp _______________________ 

Byt en bokstav

Ulla tog buss 57 till Uppvik. 
Hon var på väg till stugan som 
låg på en udde. 
Ulla har tagit med sig sin hund. 
Den ville alltid lukta på allt. 
I sin väska hade Ulla en bulle 
och en burk med hundmat. 

På väg till Uppvik
Det var allt. 
Efter en timme kunde hon se en 
kulle. Där det stod en tupp och 
några hönor framför en buske. 
Hon var nära nu. Snart skulle 
hon få pusta ut efter veckans 
arbete.

buss

hund

burk

pusta

udde

tupp

bulle

burk

buske

buss

hund

tupp
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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

17

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

rygg  mygg nyss  bygga  brygga

hylla fylla tycka skynda lyssna

 
u    Läs påståendena.
 Svara ja eller nej.

Rygg och mygg rimmar.

Du kan äta en hylla.

Lyssna och höra är ungefär samma sak.

Hon kan fylla år.

Bygga och förstöra är synonymer.

En båt kan lägga till vid en brygga.

JA NEJ

Bygga 
u Skriv klart meningarna. 
 Du ska använda olika 
 böjningsformer av ordet bygga.

1.  Ska du ____________________ ett nytt staket?

2. Ja, jag ____________________ något nytt varje år.

3. Vad ___________________ du förra året?

4. Jag ____________________ en koja till hunden förra året.

5. Då får vi se vad du har ____________________  nästa år.

Ylva låg på rygg på en nybyggd 
brygga med en hylla. Den hade 
hennes pappa låtit bygga.
Om ett dygn skulle Ylva fylla år. 
Hon tyckte att hon precis nyss 
hade fyllt. Men det hade alltså 
redan gått ett år. 

På bryggan

Ylva tyckte om att lyssna på 
naturens ljud. Det enda hon 
hörde just nu var myggen som 
surrade. Hon gillade inte mygg.
– Vad skulle du tycka om lite 
tårta? undrade hennes mamma.
Men då måste du skynda dig.

bygga

bygger

byggde

byggde

byggt

x

x

x

x

x

x
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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

18

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

jacka  jag  jaga  jakt Jocke

jobbar  joggar  jublar  jul  juveler 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Byt ut en bokstav i ordet. 
 Du får veckans ord.

kul   _______________________

kobbar   _______________________

tacka   _______________________ 

loggar  _______________________

makt   _______________________

jak  _______________________ 

Byt en bokstav

Jocke joggar varje morgon. 
Sen går han till sitt jobb. 
Jocke jobbar i en juvelbutik. 
Jaha, nu är det jul igen, tänker 
Jocke. Det är alltid någon som 
vill köpa juveler vid den här 
tiden på året.

På jakt efter en ring
Ding, dong! En man i blå jacka 
kommer in genom dörren.
– Jag är på jakt efter en sådan 
här ring. Han visar en bild.
– Ja, vi har den ringen, sa Jocke.
– Hurra! Mannen jublar. Nu 
slipper jag att jaga mer.

juveler

joggar

jul

jobbar

jacka

joggar

jakt

jag

jobbar

jul

jaga/jakt

jacka
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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

19

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

genast  geting  gick  gillar gymnastik  

gädda gäng  gäspa gök gös

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Kom ____________________ hit!

2. Vi är ett stort ____________________ som spelar innebandy. 

3. Mia är mycket trött. Hon kan ___________________ hela tiden.

4. En ____________________ är en insekt. Den är svart och gul.

5.  Vem tror du att han ____________________?

6. De ____________________ till fotbollsplanen igår. 

7. En ___________________ är en fågel. 
 Den lägger ägg i andra fåglars bon.

8. ____________________ är en rovfisk. Den äter andra fiskar.

Göte gick in på skolgården. 
Han såg ett gäng med tjejer.
– Vad gör ni? frågade Göte.
– Vi tränar gymnastik, sa Elin. 
Vi gillar det. 
– Urtråkigt, sa Göte.
Han började genast att gäspa.

Gäspa inte
Just då råkar en geting gömma 
sig inne i hans mun! 
– Ahh, hjälp! skrek Göte. 
– Du låter som en gök, sa Elin. 
Vad ska du göra nu? 
– Jag ska till landet och fiska 
gädda eller gös, sa Göte. 

gädda gök

genast

gäng

gäspa

geting

gillar

gick

gök

Gädda

geting
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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

20

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

u   Skriv orden i plural.

katt _________________________

apelsin  _________________________ 

banan _________________________  

vinst  _________________________ 

delfin  _________________________

vas _________________________

present  _________________________ 

grad _________________________  

tant  _________________________ 

lott  _________________________

apelsiner		 bananer	 delfiner	 grader		 katter		

lotter presenter vaser  vinster  tanter 

 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

Vi åkte till Loviks marknad. 
Det var väldigt varmt, nästan 
30 grader. 
På marknaden kunde man köpa 
lotter och vinna fina presenter. 
Det fanns många vinster. 

På marknaden

Det var vaser, mjuka katter eller 
delfiner av glas. 
Några tanter delade ut apelsiner 
och bananer. 
Vi gillade att åka på marknader.

katter

katter

apelsiner

apelsiner

bananer

bananer

vinster

delfiner

delfiner

vaser

vaser

presenter

presenter

grader

tanter

lotter
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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

21

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

spade sparar sparkar spel  spindel   

spioner springer sport spår spöke

u Skriv ord som passar.
 Välj bland veckans ord.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Ishockey är en 

Hemliga agenter

Om du går i snön blir det

Samma sak som rusar  

Du gräver med en

En sådan har åtta ben

u Rímma med veckans ord.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

sort 

får    

farar 

ringer  

fel    

snarkar 

u Skriv ord under bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

Elsa sparar till ett nytt spel. 
Helst ska det vara ett spännande 
spel om spioner. Det kan också 
handla om sport. 
Nu ska hon plantera en ny buske 
i trädgården. Hon sparkar till en 
lös sten och tar en spade för att 

Spel eller spindel
gräva en grop till sin buske. 
Plötsligt ser hon en spindel. 
Hon blir vit som ett spöke. Elsa 
gillar verkligen inte spindlar. 
Det finns också spår av maskar. 
Hon springer in och spelar ett 
tv-spel istället. 

sport

spioner

spår

springer

spade

spindel

spöke

sport

spår

sparar

springer

spel

sparkar

spel spår
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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

22

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

lagade bakade spelade  berättade  diskade

ropade dukade cyklade sparkade badade

u   Skriv orden i preteritum (dåtid).

bada _________________________

cykla  _________________________ 

duka _________________________  

ropa  _________________________ 

laga  _________________________

baka _________________________

diska  _________________________ 

berätta _________________________  

sparka  _________________________ 

spela  _________________________

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.Amal berättade vad som hände igår. 

Jag och Leo cyklade till fotbollsplanen. Där spelade vi 
fotboll med några kompisar. Leo sparkade på bollen så 
mycket han kunde. Sen ropade jag att vi måste cykla hem. 
Jag lagade mat och dukade fint. Leo bakade en kaka till 
efterrätt. Vi diskade båda två.
Sen cyklade vi och badade. Det var en härlig dag!

Vad hände igår?

badade

cyklade

dukade

ropade

lagade

diskade

spelade

cyklade

bakade

badade

sparkade
spelade

bakade

diskade

berättade

sparkade

spelade
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