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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  

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

u Ett ord blir över.  Vilket?   ________________________________

u Skriv en mening med det ordet.

___________________________________________________________________________
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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 

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. 
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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.

70


