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u Läs orden i rutan. u Skriv rätt ordningstal.

u Måla pärlorna i halsbandet.
 Titta i texten på sidan 4.

första pärlan

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

1

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

Måla den första och tionde pärlan grön.
Måla den andra och nionde pärlan gul.
Måla den tredje och åttonde pärlan blå.
Måla den fjärde och sjunde pärlan röd.
Måla den femte pärlan svart.
Måla den sjätte pärlan vit.

första andra  tredje fjärde femte

sjätte  sjunde åttonde nionde tionde

Januari är den ____________________________ månaden.

Februari är den ____________________________ månaden.

Mars är den ____________________________ månaden.

April är den ____________________________ månaden.

Maj är den ____________________________ månaden.

Juni är den ____________________________ månaden.

Juli är den ____________________________ månaden.

Augusti är den ____________________________ månaden.

September är den ____________________________ månaden.

Oktober är den ____________________________ månaden.

November är den elfte månaden.

December är den tolfte månaden.

Första, andra, tredje

första

andra

tredje

fjärde

femte

sjätte

sjunde

åttonde

nionde

tionde
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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

2

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

efter  innan  kanske  kunde  mellan 

mycket stund  också  under  varje

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

u Skriv motsatsen.
 Välj bland veckans ord.

1.  Hon vill ____________________ ha en glass. 

2. Han ____________________ inte spela piano.

3. Ola hade ___________________ att göra på jobbet.

4. Katten ligger ____________________soffan och gömmer sig.

5. Mia står ___________________ Leo och Samir.

6. Bäst att du går ____________________ det blir för sent.

7. Efter en ____________________ cyklade Leo hem. 

8. Jag kommer ____________________ på festen. 

9. Hon går 5 km ____________________ dag.

10. Följ ____________________ honom! 

över _______________________

före  _______________________

lite _______________________ 

Motsatser

Leo hade glömt sin nya klocka 
när han var i badhuset igår. 
Han gillade klockan väldigt 
mycket och måste hämta den.
Leo tänkte efter en stund. 
Kanske skulle han hinna till 
badhuset innan de stängde?

Hinna i tid
De hade öppet mellan 10 och 17 
varje dag. 
Under ett stort träd stod hans 
cykel. Där fanns också hans cykel-
hjälm. Vilken tur! 
Nu kunde han ju cykla och då 
skulle han hinna dit i tid.

kanske

kunde

mycket

under

mellan

innan

stund

också

varje

efter

under

efter

mycket
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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

3

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

blått  fått gått  påsk  sålt

åtta  råtta håller  måste  åska

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

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

salt _______________________

häller _______________________

etta _______________________ 

påse _______________________

rätta  _______________________

aska _______________________ 

Byt en bokstav

Det är påsk och det är påsklov. 
Vi är hos farmor och äter påsk-
middag som vi brukar.
Jag har fått åtta påskägg och 
köpt ett ägg. Det är det största 
ägget som brorsan har sålt till 
mig. Det är blått och i det finns 

Påsk med ägg
bara sega råttor. Han åt en 
råtta, sen tyckte han att det
inte smakade så gott.
Det håller på att bli dåligt 
väder. Vi måste ta oss hem 
innan det börjar att åska. 
Brorsan har redan gått. 
 

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Vad ____________________ du på med?

2. Leo har ____________________ alla sina tv-spel till Ali. 

3. Jag tror att jag har ___________________ en förkylning.

påsk

håller

sålt påsk

håller råtta

åtta åska

sålt

fått

åska åtta
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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. __________________________________

ägg  rätt läsk  bäst  häst

släppa väska värst fästing äpplen

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

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

ratt _______________________

läsa _______________________

agg _______________________ 

slappa _______________________

viska  _______________________

äpplet _______________________ 

Byt en bokstav

Elin är på väg till sin häst 
Märta. Nu på sommaren är det 
som värst. Fästingar är en plåga 
för hästen. Elin måste ta bort 
många fästingar och hon har 
lärt sig hur man gör. Rätt sätt är 
att få en fästing att släppa taget. 

Äpplen till Märta

Inte dra bort den. 
Elin har med sig en väska med 
läsk, äpplen och kokta ägg. Hon 
häller i sig läsken. Den smakar 
bäst när det är varmt.
Äpplena är till Märta.

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Du måste ____________________ repet nu.

2. Amal var____________________ i matematik. 

3. Vilket är ___________________? Pest eller kolera?

väska

släppa

bäst

värst

rätt släppa

läsk väska

ägg äpplen

ägg läsk
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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. __________________________________

blad  bland  blinkar  blir blogga

blod blek blomma  blundar blöt

 
u    Läs påståendena.
 Svara ja eller nej.

En ros är en blomma.

Vi har blått blod i kroppen.

Du kan bli blöt om du badar.

Du blinkar med benen.

En ek har gröna blad på sommaren. 

Om du blundar ser du inget.

____________________________

JA NEJ

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Vilket ord rimmar med ordet sand? 
 Välj bland veckans ord.

Elsa målar en röd blomma med 
gröna blad på ett block. Den 
röda färgen påminner om blod. 
Elsa blinkar till. En regndroppe 
skapar en blöt fläck på blocket. 
Elin blir blek. Hon vågar inte 

Bild till bloggen
titta utan blundar en stund.
Hon hade tänkt lägga upp 
bilden på sin blogg. Att blogga 
är bland det bästa hon vet. 
Hon kastar en blick på bilden. 
Tur, den är fortfarande ok! 

blomma blad blod

bland

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

6

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

dörr  rött trött  höst  öster

fönster mönster mörker gömmer önskar

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Vem ____________________ sig bakom huset?

2. Jag ____________________ att vi kunde vara lediga på fredag. 

3. Vilket ___________________! Man ser ju ingenting.

4. Efter sommar är det ____________________.

5. Solen går upp i ____________________.

6.	 I	ett	____________________	hängde	fina	gardiner.

7.	 Gardinerna	hade	ett	fint	___________________.	

8. Är huset blått eller ___________________?

Det är höst och snart sänker sig 
ett mörker över Löttvik. 
Mona är på väg till ödehuset 
som ligger öster om Löttvik.
Huset har en stor dörr och flera 
fönster. Först ser hon någon 
som gömmer sig bakom en 

Mörkt i Löttvik
gardin med ett rött mönster. 
Sedan hör hon en skarp röst.
– Kom inte hit!
Mona önskar att hon inte var så 
trött. Då hade hon orkat gömma 
sig lite snabbare. Men nu ... 

rött

gömmer

önskar

mörker

höst

öster

fönster

mönster

rött

dörr trött
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Ringa in dem.

Veckans 
ord

7

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

cykel  citron cell  cello  cyklop

cirkel cirkus cykla centrum cirka

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv ord som passar.
 Välj bland veckans ord.

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Ett mycket litet rum 

Mitt i staden

Stråkinstrument

Ungefär

Cirkus Cell är i stan. Det är en 
pytteliten cirkus. Därav namnet 
på cirkusen. De har bara två 
clowner, Bobo och Koko. 
Bobo ska cykla på en enhjuling. 
Han gillar att vara i centrum. 
Bobos cykel är gul som en 

Cirkus Cell
citron. Han cyklar i en cirkel. Då 
blir han lite yr.
Clownen Koko spelar på en cello. 
Han har ett cyklop på sig. Det 
ser i alla fall ganska roligt ut. 
De uppträder cirka en timme.

cykel

cirkel

citron

cykla

cyklop

cirkus

cell

centrum

cello

cirka
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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

8

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

djungel  djup  djur  djärv  ljud  

ljuga ljus ljuvligt gjorde  gjort  

    

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

piraya 

yoga 

yoghurt

u Här ser du tre ord där j-ljudet stavs med y.
 Skriv orden på rätt plats.

En träningsform ___________________________ 

En mjölkprodukt ___________________________

Köttätande	fisk	 ___________________________

Extra ord

Jim ska besöka Amazonas 
djungel för andra gången. 
Djungeln är djup och där finns 
många djur. Jim är djärv som 
vågar sig in i djungeln. Han 
tar med sig ljus. Förra gången 
gjorde han inte det.
– Åh, det är ju ljuvligt här!

Djungel-Jim
Plötsligt hör han ett ljud. Han 
vänder sig om, men faller mot 
en sten. Han slår sig och får ett 
djupt jack i pannan. Vad har jag 
gjort? tänker Jim. Jag säger att 
jag blev jagad av en panter! Lite 
får man väl ändå ljuga. 

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Brunnen var mycket ____________________.

2. Det är inte bra att____________________. Tala sanning. 

3. Hur har du ___________________ den här pajen?

ljud djungel ljus

djup

ljuga

gjort

yoga

yoghurt

piraya
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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. __________________________________

hjärta hjälp ihjäl hjort hjord 

hjul  hjälm  hjälte hjärna  hjortron

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1. ____________________, jag ramlar!

2. Jag slog nästan ___________________ mig. 

1.  Leo räddade mig. Han var en riktig ____________________!

4. En ____________________ med elefanter stod vid vattnet .

Hjalmar är en hjälte. Hans 
hjärta klappar för alla som 
behöver hjälp. Hjalmar har en 
moped med två hjul. Han har 
en hjälm som skyddar hans 
hjässa och hjärna. Han berättar 
gärna om sina hjältedåd. 

Hjälten Hjalmar
Leo plockade hjortron i skogen. 
Då såg Leo en hjord med renar. 
De såg honom! En stor hjort 
började jaga Leo. Han ramlade 
och slog nästan ihjäl sig. 
– Men jag hjälpte honom upp på 
min moped, sa Hjalmar.

hjälm

hjul

hjärta

hjortron

hjärna

hjort

Hjälp

ihjäl

hjälte

hjord
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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. __________________________________

anka ankare  bank bänk  hink 

munk blankt smink  tanka vinka  

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Ett ord blir över.  Vilket?   ________________________________

u Skriv en mening med det ordet.

___________________________________________________________________________

Utanför en bank stod en grön 
bänk. På bänken satt Anki och 
tänkte på sitt nya smink, 
samtidigt som hon åt en munk. 
Hon hade köpt ett blankt 
läppglans. Vid hennes fötter 
gick en anka och väntade på att 

På en bänk
Anki skulle tappa munken. 
Långt borta såg hon en vän vinka 
till henne. Han höll på att tanka 
bilen. Vid hans fötter låg ett 
ankare och en hink. 
Vad skulle han med dessa saker? 
tänkte Anki.

bank

ankare

smink

munk

bänk

vinka

anka

tanka

hink

blankt
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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. __________________________________

agn dygn  lugn lögn magnet 
regn  signal stygn vagn ugn

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1. Det var inte sant. Det var en____________________.

2. En dag och en natt är ett ___________________. 

1.  Det är inte farligt. Du kan vara ____________________.

4. Det hördes en stark ____________________.

Om ett dygn är allt klart. Det 
gäller att vara lugn. I en vagn 
har Ola en låda med agn. Med 
agnen ska han få större fiskar 
att fastna på kroken. Plötsligt 
kom ett regn. Ola halkade och 
alla krokar flög ur lådan. Han 
försökte samla ihop krokarna 

Otur med fisket
med en magnet. En krok råkade 
fastna i hans hand. Ola slog en 
signal till sin fru Agnes. 
– Jag måste till sjukhuset och sy 
några stygn, sa Ola.
– Det är ingen lögn? frågade 
hon. Om du inte får någon fisk, 
stänger jag av min ugn nu. 

vagn

magnet

regn

stygn

ugn

agn

lögn

dygn

lugn

signal
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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

12

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

lock  jacka tack  block  dricka 

klocka  nyckel ficka socker väckte

 

u    Läs påståendena.
 Svara ja eller nej.

Nyckel och lås hör ihop.

En jacka har du på dig.

Du	kan	äta	en	ficka.

När du hälsar säger du tack.

Lock kan betyda två saker.

Ett block kan du skriva på.

JA NEJ

u    Rimma på orden.
 Välj bland veckans ord.

krock ____________________  ____________________

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

Jocke satt på ett kafé och 
drömde om en otäck krock.
En flicka väckte honom ur 
hans dröm. En lock hängde
i hennes panna. 
– Vad vill ni har att dricka?
– Kaffe med socker, tack! 

Jocke
Jocke kände efter i en ficka. 
Ja, där låg en nyckel. Han skrev 
något på ett block. Jocke
kastade en blick på sin klocka.
Sedan drack han sitt kaffe, tog 
sin jacka och gick.

lock

block lock

x

x

x

x

x

x

jacka block
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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. __________________________________

bord  fåtölj  gardin  golv  lampa 

rum  soffa  stol tak vägg

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

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

ram _______________________

stor _______________________

tolv _______________________ 

borr _______________________

limpa  _______________________

tal _______________________ 

Byt en bokstav

I Heddas rum finns många 
möbler. Hon har ett litet bord, 
en gul soffa och en skön fåtölj. 
Från ett gråmålat tak hänger en 
vacker lampa. Vid skrivbordet 
står en gammal stol. 

Heddas rum

Golv och väggar är nymålade. 
På en vägg hänger tavlor med 
olika hästmotiv. Mitt på golvet 
ligger en stor, mjuk matta. I 
fönstret hänger en röd gardin.
Hedda älskar sitt rum. 

bord

golv

rum bord

stol lampa

golv tak

stol

vägg

soffa

tak
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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

14

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

sken skepp sker  skiner  skidor  

skickar skydd  skynda skämt skön 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

e i y ä ö
Sj-ljudet stavas oftast med sk 
framför mjuka vokaler.  

1.  Igår ____________________ solen från en klarblå himmel.

2.   ____________________ dig! Vi måste hinna till bussen.

3.   Vi ____________________ ett paket till dig.

4.   Han ville ____________________ sin katt från hunden.

5.   Det var ett roligt ____________________.

6. Du åker ____________________ på snö.

7. Vilken ____________________ soffa du har köpt! 

u Skriv klart meningarna. 
 Välj bland veckans ord.
 Ibland måste du böja ordet.

u Skriv en mening med ordet skiner.

__________________________________________________________

Vilken skön dag! 
Solen skiner och havet ligger 
blankt som en spegel. Långt 
borta syns ett skepp.
Mio tar fram sin mobil och 
skickar en bild till sin kompis. 
Kompisen är och åker skidor i 

En skön dag?
Skevallens skidbacke.  
Plötsligt sker något oväntat! 
Det börjar att regna. Mio måste 
skynda sig att ta skydd i ett litet 
hus. Är det ett skämt? Solen sken 
ju alldeles nyss.
Hur kan vädret skifta så? 

skepp

sken

Skynda

skickar

skydda

skämt

skidor

skön

skidor skiner
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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. __________________________________

sjal  sju sjuk sjunga sjunka  

sjunker sjuttio  själv sjö sjönk 

u Skriv sammansatta ord med ordet sjö.

__________________________________________________________

1.  En varm ____________________ är bra att ha om axlarna.

2.   En vecka är ____________________ dagar.

3.   Efter sextionio kommer ____________________.

4.   Leo har feber. Han är ____________________.

5.   Båten körde på en sten. Nu ____________________ den.

6. Idag ____________________ Tina på Globen.

7. Hon ville göra allt ____________________. 

u Skriv klart meningarna. 
 Välj bland veckans ord.
 Ibland måste du böja ordet.

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

a o u å
Sj-ljudet stavas oftast med sj framför hårda 
vokaler.  Det finns några undantag.

Emma är sjuttio år. 
Hon sitter på en bänk och tittar 
ut över en vacker sjö. Emma 
är sjuk och har en sjal runt  
axlarna. Hon brukar sitta där 
och sjunga för sig själv. 
Åtta båtar guppar på sjön. 

Från åtta till sju

Plötsligt ser Emma att en av 
båtarna är på väg att sjunka. 
– Båten sjunker! ropar hon till 
några sjömän. Skynda er!
– Åh nej! Det var en båt som 
sjönk igår också. Nu är det bara 
sju båtar kvar. 

70

sjuttio

sjal

Till exempel sjöman, sjörövare, sjösjuk

sju

sjuttio

sjuk

sjunker

sjunger

själv

sjunga sjunka
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u Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Hitta veckans ord.   
 Ringa in dem.

Veckans 
ord

16

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

arm axel ben fot  huvud  

haka  mun  näsa  öga  öra  

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Ett av orden saknas. 
 Vilket?

Leo testade att cykla utan att ha 
någon hand på styret. 
Plötsligt tappade han balansen. 
Han försökte ta emot sig med 
en arm, men ramlade och slog i 
en axel i marken. Cykelhjälmen 
räddade Leo från att skada haka 

Nära ögat?

och mun. Dock fick hans näsa 
och ett öra en liten smäll. Leos 
ena ben och en fot fick skrapsår. 
En tår rann från Leos ena öga. 
– Det var nära ögat. Det var tur 
att jag hade hjälm på mitt 
huvud, sa Leo.

näsa

arm

fot

axel

öra

ben

haka

mun

öga

huvud
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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. __________________________________

tjalla tjata  tjatig  tjock  tjog  

tjur  tjurig  tjusig tjuta tjuv 
 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

a o u å
Tj-ljudet stavas oftast med tj 
framför hårda vokaler. 

u Skriv en mening som innehåller ordet tjata.

u Skriv en mening som innehåller ordet tjurig.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

– Jag vill ha ett tjog ägg! Jag vill 
ha ett tjog ägg! tjatade en tjusig 
dam i affären. Jag ska göra en 
extra tjock pannkaka idag. 
– Tjata inte, sa expediten som 
var lite tjurig. Vi har precis haft 
en tjuv i affären. Som tur var 

Vilket tjat!
började vårt larm att tjuta.
Damen fortsatte ändå att tjata 
om sina ägg. Expediten blev arg 
som en ilsken tjur. 
– Var inte så tjatig! Jag ska tjalla 
för polisen! skrek expediten.

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1.  Vilken ____________________bil, sa Elin och klev in i den.

2. Signalen fortsatte att____________________en lång stund.

3. Isen var ___________________. Man kunde åka skridskor nu.

4. Skvallra och ___________________ är samma sak.

tjuv

tjusig

tjuta

tjock

tjalla

tjur tjog
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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. __________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

kedja  kikare kista kylskåp kyrka 

källare känsla  kär  kök  köra 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv sammansatta ord.
 Det ska börja eller sluta på ordet kök.
 Du får hjälp av orden i rutan.

e i y ä ö
Tj-ljudet stavas oftast med k 
framför mjuka vokaler.  

handduk

lucka

kniv

golv

lampa

våg

ute

camping

skola

gata

Sofia bodde i ett hus med en 
källare. Där hade hon en stor 
kista med bland annat en bra 
kikare. I hennes kök fanns ett 
stort kylskåp. I kylskåpet fanns 
det kylda drycker. Det kunde 
Sofia behöva. 

Kärlek
Sofia var nämligen kär. Det var 
en härlig känsla. Hon kikade ut 
genom ett fönster. En kedja höll 
fönstret på plats. Där vid en vit 
kyrka, såg hon honom köra en 
bil. Hon hämtade sin kikare för 
att kunna se bättre. 

kylskåp

kyrka

kökshandduk

köksvåg

campingkök

gatukök

kista

kedja

källare

kikare
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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. __________________________________

tjej tjänst tjäder tjöt kjol  

Kjell Chile  chili  chips  ketchup

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv en mening som innehåller ordet chips.

u Skriv en mening som innehåller ordet tjöt.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Här finns några ord som inte stavas 
efter de vanliga reglerna för tj-ljudet.

Kjell och en tjej, som hette 
Kerstin satt i en soffa och 
käkade chips. Utanför fönstret, i 
skogen, kunde de höra en tjäder 
som kämpade i ett tjäderspel. 
Kerstin hette egentligen 
Carmen och kom från Chile. 

Kjell och Kerstin
Hon hade en snygg kjol på sig. 
Kjell var kär. 
– Kan du göra mig en tjänst, 
frågade Kerstin. Jag är sugen 
på pasta med chili och ketchup. 
Känner du för att laga det? 
–Ja, det gör jag! tjöt Kjell. 

ketchup

kjol

chili

Chile

tjej

tjäder
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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. __________________________________

elva  tolv  tretton  fjorton femton 

sexton  sjutton  arton nitton tjugo 

u Skriv det ord som passar.
 Välj bland veckans ord.

u Skriv med bokstäver.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Kommer före tretton

Mellan arton och tjugo 

Kommer efter fjorton

Mellan sexton och arton 

Kommer före tolv

Mellan sjutton och nitton

Kommer efter tolv 

Mellan tretton och femton

Kommer före sjutton

Kommer efter nitton

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

14

11 

18

12 

19

20

13 

16

17 

15

Provet började klockan elva och 
femton. Det är samma sak som 
kvart över elva. 
Klockan tolv måste alla vara 
klara med provet. 
Fråga tretton var verkligen svår.  
Den hade jag fel på. 

Tjugo rätt

Man kunde få tjugo rätt. 
Jag hade nitton rätta svar. 
Min kompis hade sjutton rätt. 
Hon hade fel på frågorna fjorton, 
sexton och arton. Dock klarade 
hon fråga nummer tretton!

tolv

nitton

femton

sjutton

elva

arton

tretton

fjorton

sexton

tjugo

fjorton tjugo

arton sexton

elva tretton

tolv sjutton

nitton femton



kopiering förbjuden • ordboden © askunge abkopiering förbjuden • ordboden © askunge ab 4544

 

u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har ringat in.

u Hitta veckans ord.    
 Ringa in dem.

Veckans 
ord

21

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

gaffel  glas kniv  kopp sked  

tallrik  gryta  bricka kastrull kanna 

 

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. 

När jag ska bjuda på middag 
dukar jag fram en tallrik, ett 
glas, en kniv och gaffel till varje 
person. Men ibland bjuder jag 
på soppa och tar då jag fram en 
sked. Soppan lagar jag oftast till 
i en kastrull eller en gryta. 

Middag hemma
På bordet finns också en kanna 
med vatten eller annan dryck.
Efteråt dricker vi en kopp kaffe 
på terrassen. Kopparna tar jag 
ut på en bricka. 
Ja, man behöver många saker 
när man ska äta en middag. 

gaffel

tallrik

gryta

bricka

kniv

kastrull

kopp

sked

glas

kanna
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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. __________________________________

absolut  akta  aldrig alltid allting  

annat andas  aning annars  använda 

u Skriv meningar som innehåller orden aldrig och alltid.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1. Bilar ska ____________________ stanna vid stoppmärket.

2. ___________________ gör du varje dag. 

3.  Kan du ____________________ en symaskin?

4. ____________________ dig för giftiga ormar.

5. Varför kommer du ____________________ i tid?

6. Jag har inte en ___________________ om var hon är.

7.  Gör som jag säger, ____________________ får du gå hem!

8. Du ska ____________________ besöka tivolit!

9.  ____________________ verkade lugnt.

10. Vill du ha något ____________________ än en glass?

Aldrig stavas aldrig med två l.
Alltid stavas alltid med två l.

Aldrig och alltid

När du går över en gata är det 
bra att använda ett övergångs-
ställe. Men akta dig! Du får 
absolut inte gå mot röd gubbe. 
Man vet aldrig om det kommer 
en bil i full fart. Titta alltid åt 

Gå över gatan
båda håll, annars kan det gå illa. 
Andas lugnt så ska allting gå bra. 
Ett annat sätt att slippa bilar är 
att gå genom en tunnel.
Nu har du väl en aning om vad 
du ska göra.

absolut

Andas

använda

Akta

aldrig

aning

annars

alltid

Allting

annat
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2
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10
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20
21
22


