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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

1

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

klack  attack  tack myrstack  prick 

dryck häck däck bestick  matsäck 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv en egen mening som innehåller  
 ordet matsäck.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Myrorna hade byggt en stor ___________________.

2. Runt huset växer en fin ___________________ av syréner. 

2. Anfall är ungefär samma sak som ___________________. 

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

Hedda ska på utflykt.
Hon har med sig tallrik, glas och 
bestick. Givetvis har hon också 
packat en matsäck.
– Ta med lite dryck också.
– Tack för att du påminde mig!
Hedda sätter sig vid en häck, 

men alldeles för nära en 
myrstack. Plötsligt går några 
myror till attack. Hedda hoppar 
upp på ett däck och kastar en 
sko med klack på en myra. 
– Ha, mitt i prick! 

Mitt i prick

däck

bestick

prick

häck

myrstack

häck

attack

dryck

klack
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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. __________________________________

champinjon 

chaufför

choklad 

chiffer

chockad 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Handla och ___________________  är samma sak.

2. Det var en bra ___________________.  Alla jublade.

3. Ett ___________________ är en sorts hemlig skrift.

4. En ___________________ är en arabisk härskare.

5. Han blev väldigt överraskad, riktigt ___________________.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

Dags för en show igen. 
Vi skriver inbjudan med
chiffer. Då kommer vi nog en 
och annan bli chockad. 
Vi klär ut oss till chaufför och 
shejk. Besökarna måste ha på 

sig shorts. 
Så nu måste vi ut och shoppa 
champinjon och choklad som 
vi ska ha som tilltugg. 
En god milkshake måste vi 
också servera.

Show med tilltugg

milkshake 

shorts

show 

shejk

shoppa

choklad

milkshake

shoppa

show

chiffer

shejk

chockad

shorts

champinjon chaufför
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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. __________________________________

gulligt  kaxigt  kyligt  lyxigt  modigt  

mysigt  roligt  soligt  tidigt  tråkigt 

u Para ihop så att det blir meningar.

När solen lyser är det

När det är minusgrader är det

När man inte har något att göra är det

På nöjesfältet har man antagligen

Klockan fem på morgonen är 

Att hoppa fallskärm är

tråkigt.

modigt.

soligt. 

kyligt.

roligt.

tidigt 

u    Skriv en mening som innehåller orden roligt och tråkigt.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Trivsamt och ___________________ är ungefär samma sak.

2. Malligt och ___________________ är ungefär samma sak.

3. Rart och ___________________ är ungefär samma sak.

4. När något är väldigt flott är det ___________________.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

Min man hade bokat ett lyxigt 
men väldigt mysigt hotell. Det 
var gulligt av honom. 
Tidigt på morgonen brukade vi 
simma i det kalla vattnet. Trots 
att det var soligt var det kyligt.

Det var kanske lite kaxigt. 
En man räddade en dam från 
strömmarna i vattnet. Det var 
modigt gjort. 
Vi hade haft roligt en hel vecka. 
Det var tråkigt att åka hem.

Ett lyxigt hotell

mysigt

kaxigt

gulligt

lyxigt
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u   Läs orden i rutan.

u Skriv orden du har strukit under.

u Skriv en egen mening som innehåller ordet egg.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

4 11

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

egg  

elva 

fest

sett

vecka  

ägg 

älva

fäst

sätt  

väcka

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv klart meningarna 
 Välj bland veckans ord.

1. Den var ____________________ vid väggen.

2. Party och ___________________ är samma sak. 

3.  Kan du ____________________ henne?

4. En ____________________ är sju dagar.

5.  Vem har ____________________ den här filmen?

6. På vilket ____________________ ska du åka till Skåne?

En älva dansade på en äng där 
koltrasten brukade lägga ägg. 
Hon var fäst vid koltrastarna.
Under en vecka dansade hon 
där varje natt. Älvan hade sett 
att det var fest till klockan elva.

Tyvärr somnade hon alltid 
under dansen. Det fanns endast 
ett sätt att väcka henne. Det var 
att skrapa med knivens vassa 
egg mot en sten. 

Älvdans

Det här är ord 
som låter lika, 
men stavas olika.
De har olika 
betydelser.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ägg elva

fäst

fest

väcka

vecka

sett

sätt

egg
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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. __________________________________

energi  gelé  generös geni giraff  

logi bagage  garage bandage   beige

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv sex av veckans ord.
 Du har fått hjälp med en bokstav.

g

 

1. Har du ett sår behöver du kanske ett ___________________. 

2. Motsatsen till snål är___________________.

3. Snille är samma sak som ___________________.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

En generös giraff, ja, han var 
på gränsen till ett geni, glömde 
sitt bagage i ett garage vid sitt 
tillfälliga logi. Han var på väg 
till Gibraltar, när han glömde 
bagaget. Han tappade all energi 
om han inte fick sin dagliga dos 

av hallon gjorda av gelé. Tyvärr 
hade han också gjort sig illa när 
han körde in i garaget och hade 
nu ett beige bandage runt sin 
långa hals.
Stackars giraff, vilket straff.

Giraffen i Gibraltar

giraff garage

bandage

generös

geni

beige

e

e

b

b a a

e e

en

n

n

r

r

ö

g

g

g g

g

g

i

i

i

s

l
e

o
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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. __________________________________

affär

annons

förstås

broschyr

ordinarie

abborre 

restaurang

varannan 

vinst

rabatt

Dessa ord fanns vågrätt. 

Dessa ord fanns inte med. 

Dessa ord fanns lodrätt. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

V

N

R

A

G

A

N

A

N

B

N

A

B

H

F

L

D

H

O

O

T

H

T

N

L

U

I

R

E

C

O

G

L

F

E

X

M

S

R

Y

C

S

R

R

Y

H

E

N

N

S

I

P

A

N

N

A

L

F

R

R

S

N

A

N

A

S

O

N

S

S

H

A

T

S

L

U

G

Å

R

H

C

T

H

F

Ä

H

A

L

F

R

R

A

S

R

N

E

U

T

A

G

u Hitta 7 av veckans 10 ord.
 De finns vågrätt eller lodrätt.

I en broschyr fanns en annons. 
Det var en affär i stan som 
annonserade om billig abborre. 
De hade rabatt på all sorts fisk 
varannan vecka. Det var halva 
priset mot ordinarie pris. 

På restaurang var det dyrt att 
äta abborre. Men då fick man 
den ju tillagad förstås. Nej, då 
är det bättre att handla abborre 
varannan vecka och laga själv. 
Det är ren vinst!

En bra affär

vinst varannan

restaurang

abborre

förstås

ordinarie

rabatt annons

broschyr affär
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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

7

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

alla alldeles allmän allt alltför 

allsång alltihop allting   alltså allvar 

 

gralltfgtisalltfördesalltsåklscalltingjödsrallads
bvallvarlsäallmänfalsalfdravsdreallsångfgralpa

u Skriv en mening som innehåller orden alldeles och alltihop.

u Hitta 8 av veckans ord. Ringa in dem.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Nu måste du ta det här på ___________________.

2. Hon är ___________________ för snäll.

3. Jag såg ___________________ från fönstret.

4. ___________________ ska följa med på lägret.

5. Lisa klarade ___________________ utan problem. 

6. Så det är ___________________ mitt fel?

7. Det är en ___________________ plats. Där får alla vara.

8. Vi sjunger tillsammans. Det är ___________________.

9. ___________________ eller inget. Det är vad som gäller.

10. Måns ska ordna ___________________ åt oss.

Alltihop är mitt fel. 
Alla är alltså välkomna när vi 
ska sjunga allsång. Jag menar 
verkligen allvar med det här. 
Vi ska dessutom hålla på minst 
ett par timmar. Alltför ofta tar 

allting slut alldeles för fort. Den 
här gången ska alla få chansen 
att vara vara med. Vi håller ju 
till på allmän plats.
Då kan allt hända.

Allsång för alla

allvar

alltför

allt/allting/alltihop

allt/allting/alltihop

allt/allting/alltihop

Alla

alltså

allmän

allsång

Allt
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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. __________________________________

adjö	 djärvt	 fiskgjuse	 gjorda	 gjuter	

gjuteri ljuger ljum ljummet ljung 

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

 

1. ___________________ vatten är varken varmt eller kallt.

2. Modigt och ___________________ är samma sak.

3. Säg ___________________ när du åker tillbaka till Örebro. 

4. När man ___________________ talar man inte sanning.

5. Väskorna var___________________ av läder.

6. Han arbetade på ett ___________________. 

7. De ___________________ stekpannor och andra saker av järn. 

8. Kvällen var ___________________ och det var skönt ute.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

Jonny jobbar på ett gjuteri i 
Götaland. Han gjuter stek-
pannor. De är gjorda av järn. 
Det är en ljum kväll. Jonny ska 
sälja stekpannor och ljung på 
torget. Han vattnar ljungen 
med ljummet vatten.

Bosse kommer förbi.
– Där är en fiskgjuse, säger Jonny 
och pekar på en fågel.
– Jag tror att du ljuger, säger Bo. 
Det är djärvt av dig, men här 
finns inga sådana fåglar.
– Adjö!  

Ljuger Jonny?

fiskgjuse ljung

Ljummet

djärvt

adjö

ljuger

gjorda

gjuteri

gjuter

ljum
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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. __________________________________

sommarstuga  trädgård  

gräsmatta  vattenkanna  

vattenslang  blomrabatt  

parkeringsplats solstolar 

fruktträd  växthus 

Milla älskar att vara i 
familjens sommarstuga. Alla 
gillar att sköta både trädgård 
och växthus. Pappa klipper 
deras gräsmatta. Mamma fyller 
en vattenkanna med hjälp av 
en grön vattenslang. Hon ska 

vattna en torr blomrabatt. 
Milla krattar en grusgång som 
går ner till en parkeringsplats. 
Där står fyra nymålade solstolar 
och torkar i skuggan av några 
fruktträd.
Det är så härligt!

Sommarstugan

 

u   Veckans ord är sammansatta ord.
 Vilka två ord är det i varje sammansatt ord?

sommarstuga  __________________ + ___________________

trädgård  __________________ + ___________________

gräsmatta  __________________ + ___________________

vattenkanna  __________________ + ___________________

solstolar  __________________ + ___________________

fruktträd  __________________ + ___________________ 

parkeringsplats  __________________ + ___________________

blomrabatt  __________________ + ___________________

växthus  __________________ + ___________________

u   Skriv ord till förklaringarna.
 Svaren finns bland veckans ord.

Där planterar du blommor _____________________________

Plats för bilar _____________________________

Hus med växter  _____________________________

Träd där det växer frukter _____________________________

Kan finnas på en fotbollsplan _____________________________

Behöver du när du vattnar _____________________________

sommar

träd

gräs

vatten

sol

frukt

parkering

blomma

växt

stuga

gård

matta

kanna

stolar

träd

plats

rabatt

hus

blomrabatt

parkeringsplats

växthus

fruktträd

gräsmatta

vattenkanna
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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. __________________________________

get  gepard  gädda  haj  jaguar  

jak  lejon  lodjur varg älg

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Vilket djur blev över? _______________________________________________

Vanliga svenska däggdjur är get, 
lodjur, älg och varg. 
Om du vill se gepard eller lejon 
i vild natur måste du åka till 
Afrika. Gepard är det snabbaste 
däggdjuret på jorden.
Jaguar finns i Sydamerika. Det är 

det största kattdjuret där. 
Jak hittar du troligast i centrala 
Asien. Den lever nära snögränsen 
och tål kyla bra.  
Fiskar som haj eller gädda finns 
i vattnet förstås. Både haj och 
gädda är rovfiskar.

Djur

lodjur älg gepard

lejon jak jaguar

haj

get

gädda varg
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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. __________________________________

jägare jäkta  jämför jämnt  jämra 

jämt järn jäser jäst   jätte  

järv djärv

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

 

1. ___________________ priserna innan du handlar.

2. Stressa och___________________ är ungefär samma sak.

3. Bullarna ___________________ inte utan ___________________.

4. Verktyg och vapen kan vara gjorda av ___________________.

5. Talet 12 är ett __________________ tal, inte ett udda.

6. Varför ska hon ___________________ bråka?

7. Hon hörde någon ___________________ sig.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

u Jämför orden. De uttalas lika, 
 men betyder olika saker. 
 Slå upp dem i en ordlista. 

En jätte köper jäst. Han ska 
baka bullar och utan jäst jäser 
inte degen.
Jätten bakar jämt. Han har en 
ugn som är gjord av järn. 
En jägare hör jätten jämra sig.
– Varför jämrar du dig?

– Jag har inte jämnt antal bullar 
på den ena plåten, säger jätten. 
Jämför med den andra plåten. 
Där är det fina, jämna rader.
– Det är för att du jämt ska 
jäkta när du bakar, säger jägaren.

Jämmer och elände

jägare

Jämför

jäkta

jäser jäst

järn

jämnt

jämt

jämra

jätte jämnt
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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. __________________________________ __________________________________  och  __________________________________

brant kant plint  mint mynt 

ont  runt  sant tant  tunt

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

u Två av veckans ord rimmar inte
  med något av de andra orden. 
 Vilka ord är det?

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Stupet sluttade mycket. Det var ___________________. 

2. ___________________ huset fanns en stor häck.

3. Tandkrämen smakade ___________________.

4. Är allt verkligen ___________________ som hon säger?

5. Det var ett __________________ tyg! Man ser ju genom det.

6. En __________________ är ett gymnastikredskap.

På en brant klippa satt en tant 
och tuggade på godis. Det var 
mint som hade ett tunt lager 
av choklad. 
Några fåglar hoppade runt 
hennes fötter.
– Det gör så ont, sa tanten. Jag 

hoppade plint igår. Då slog jag 
i en kant. 
– Är det sant? frågade jag. 
Tanten tog upp ett mynt. 
– Den fick jag när jag lämnade 
in pant, sa tanten.
– Är det sant? frågade jag. 

Sant?

mynt tant runt

brant

Runt

mint

sant

tunt

plint

mynt ont
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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. __________________________________

alarm almanacka 

altan adresser 

album anfaller 

aning ankomst 

anmäla antar

u Hitta 8 av veckans 10 ord.
 De finns vågrätt eller lodrätt.

Dessa ord fanns vågrätt. Dessa ord fanns lodrätt. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

A

N

M

C

A

L

A

A

K

S

K

A

E

H

F

L

B

I

O

K

M

H

N

U

L

U

M

G

E

A

T

G

L

F

E

X

M

S

R

Ä

C

S

R

R

Y

H

E

N

N

S

N

P

F

C

N

A

L

N

R

V

O

E

Å

A

A

S

U

N

A

M

S

A

A

D

L

U

G

R

R

G

C

T

A

N

R

H

A

L

Ö

A

A

A

M

M

L

I

N

E

Ä

A

Alice satt på sin altan och tittade 
i sin almanacka. Hon tänkte åka 
till Albanien på semester.
– Du ska anmäla din ankomst 
på hotellet, sa Anton. De har ett 
också album med adresser till 
olika utflykter.

– Har du en aning om det finns 
hajar? frågade Alice. Tänk om de 
anfaller oss när vi badar?
Det är kanske bättre att åka till 
Alperna på semester.
– Sätt klockan på alarm. Jag antar 
att du tar beslut i morgon.

Semesterplaner

 
Dessa ord fanns inte med. 

_______________________________

_______________________________

ankomst almanacka

alarm altan

adresser

aning anmäla

antar

album

anfaller
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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. __________________________________

byggt 

byggd 

bygd 

snabbt

släckt

Vår gård

bygga __________________ __________________

släcka __________________ 

snygg __________________  

snabb __________________

trygg __________________

släkting __________________

Vår släkt har haft gården i många år. Den var byggd på 
1800-talet och låg i en fin småländsk bygd. En släkting har 
byggt huset alldeles själv. En blå lykta hängde utanför en gavel. 
Det såg verkligen snyggt ut. 
Vi borde ha en vakt. En gång började det att brinna. Elden spred 
sig snabbt. Som tur var blev den släckt efter bara några minuter.
Det kändes tryggt att brandkåren kunde komma på en gång.

 

 

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

ö Skriv meningar som innehåller orden släkt och släckt.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

u Vilka av veckans ord hör ihop med orden nedan?

1. Förra helgen ___________________ vi en koja.

2. Huset är ___________________ av tegel.

3. Lisa bor i en vacker norrländsk ___________________.

4. Ola gick __________________ över torget. Han hade bråttom.

5. Sari och Pia är___________________. De är kusiner.

6. Vilket ___________________ mål han gjorde!

släkt 

snyggt

tryggt

lykta

vakt 

byggde

byggd

släckt

snyggt
snabbt

tryggt
släkt

byggt

byggt

bygd

snabbt

släkt

snyggt
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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. __________________________________

checklista  checka in 

chatta charter 

kiosk  kirurg 

känguru kängor 

kärlek köper

u Skriv ord till förklaringarna.
 Välj bland veckans ord.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Prata på nätet

Har du på fötterna 

Jobbar på sjukhus

Djur i Australien 

Flygresor

Minneslista, kontroll

Liten butik 

Handlar

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

Åh, snart dags för en charter till 
Australien. Jag hoppas att jag 
får se en känguru eller två.
Jag har gjort en lång checklista. 
Vill inte glömma mina kängor.
En bok köper jag i en kiosk 

innan jag ska checka in.
Min stora kärlek ska följa med. 
Vi brukar chatta med varandra.
Han arbetar som kirurg på ett 
stort sjukhus i Köping. 

Charterresan

chatta

kängor

kirurg

känguru

charter

checklista

kiosk

köper

charter kiosk chatta
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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. __________________________________

ask  bok bär  drake  får  

gift  mask rån tår  vad 

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

1. ___________________  och ___________________ är träd.

2. Hår från ___________________ kallas ull.

3. Jag såg en ___________________ på hennes kind.

4. ___________________ gör du just nu?

5. Han gillade att flyga ___________________. 

6. Ett ___________________ är ett farligt ämne.

7. Du ___________________ inte cykla på trottoaren.

8. Hon läser i en spännande ___________________.

9. En ___________________ är bra att ha när man ska meta.

10. Vill du glass i ett ___________________ eller bägare?

Jag läser en bok där en stor ask 
blir förtrollad till en drake. Den 
bär två barn till ett land långt 
borta. Där har en kung gift sig 
med en drottning. Hon får en 
ask med bär i. Kan det vara gift 

i bären? En tår rinner nerför 
hennes kind. 
Någon dyker upp med en mask 
för ansiktet. Vad händer? Är det 
ett rån? Nej, det är kungen som 
vallar sina får. 

I en bok

Det här är ord som stavas och låter lika, 
med de har två eller fler betydelser.

Ask

får

tår

Vad

drake

gift

får

bok

mask

rån

rån drake bär

bok
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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. __________________________________

gök

örn

pelikan

uggla

blåmes

kaja

domherre

pingvin

flamingo

undulat

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Vilken fågel blev över? _______________________________________________

Jag älskar fåglar. Utanför mitt 
fönster finns en domherre. 
I fågelholken sitter en liten 
blåmes. På marken hoppar en 
kaja omkring.
En örn svävar i luften. Oj, är 
det en uggla som hoar borta vid 

skogsdungen. Eller var det en 
gök jag hörde?
I djurparken studerar jag andra 
fåglar. Där har de flamingo, 
pelikan och pingvin. 
En fågel har jag hemma. Det är 
en liten undulat.

Fågelliv

örn

pingvin

flamingo

uggla

pelikan

kaja

blåmes

domherre

gök

undulat
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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

18

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

kofta

softa

halv

lova

halvt

elfte

tolfte

hälften

löfte

häfte 

 
u    Läs påståendena.
 Svara ja eller nej.

November är det elfte månaden.

Lova och sova är samma sak.

Du kan skriva i ett häfte.

Du kan äta ett löfte.

December är den tolfte månaden.

Hälften av åtta är fem.

JA NEJ

u    Skriv en mening som innehåller ordet halvt.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

– Lova mig att jag alltid får 
hälften, sa Ville.
– Ja, har jag ju sagt, sa Mira. 
Det är ett löfte från mig. Det är 
elfte gången jag säger det. 
Ville tog fram ett häfte och 
skrev någonting. 

– Hur ofta vill du höra det? 
fortsatte Mira. En tolfte gång?
Mira satte på sig en kofta och 
satte sig i fåtöljen för att softa.
Klockan är halv elva. 
Mira delade ett äpple i halvor. 
– Vill du ha ett halvt äpple? 

Lova mig hälften

häfte kofta hälften

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

19

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

gärna

jord  

verk 

kol 

värd

hjärna 

gjord

värk

kål

värld 

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

Det här är ord 
som låter lika, 
men stavas olika.

1. Jag har fått ___________________ i benen av träningen.

2. Du behöver ___________________ när du ska plantera växter.

3. Tavlan var ett ___________________ av en känd konstnär.

4. Den var___________________ av Pablo Picasso.

5. Om du ska grilla behöver du kanske ___________________? 

6. ___________________ är en sorts grönsak.

7. Du får  ___________________ hjälpa till.

8. Min ___________________ orkar inte tänka längre.

9. I vår ___________________ gör man inte så. 

10. Diamanten var ___________________ väldigt mycket pengar.

Två män pratade. De var släkt 
med varandra.
– Vi behöver kol om vi ska 
grilla. 
– I min värld använder vi inte 
kol, för vi har en gasolgrill.
Den är värd rätt så mycket.

– Nu ska du få se mitt verk. Det 
blir kål med morotsröra.
– Oj, nu får jag värk i min 
hjärna. Jag gillar inte grönsaker 
som legat i jord. 
– Men pröva gärna! Den är ju 
gjord av mig. 

Huvudvärk

värk

jord

verk

gjord

kol

Kål

gärna

hjärna

värld

värd

hjärna jord verk
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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. __________________________________

först köttfärs kors tvärs barn  

garn horn torn hörn törstig

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

 

u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

1. ____________________ över gården finns ingången. 

2. Köp 400 gram ___________________ till middag.

3.  ____________________ går du till höger, sedan till vänster.

4. Vill du ha något att dricka? Du kanske är ____________________?

5. En tjur har ____________________.

6. Du behöver ___________________ om du ska sticka en tröja.

7.  Borgen hade ett högt ____________________.

8.  Det är ett ____________________ som sitter i gungan.

I ett hörn sitter ett barn som 
heter Arne och bygger ett högt 
torn. På golvet sitter Vera med 
benen i kors. Hon stickar en 
tröja. Vera använder brunt, 
grönt och vitt garn.  
Arne skriker plötsligt:

– Jag är hungrig! Och törstig!
– Jag gör biffar av köttfärs, säger 
Vera och glömmer att sticka rätt.
– Åh nej, nu har jag stickat kors 
och tvärs. Först skulle det bli en 
ren med horn. Nu blir det en tröja 
med ränder istället.

Kors och tvärs

barn

Tvärs

köttfärs

Först

törstig

horn

garn

torn

barn

torn hörn
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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

21

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

barndom

egendom

fattigdom

rikedom

sjukdom

spådom

svordom

trolldom

ungdom

ålderdom

 

u    Läs påståendena.
 Svara ja eller nej.

u    Skriv orden i plural.

Trolldom och häxkonst är samma sak.

Man kan dö av ålderdom.

Egendom är något man äger.

Kikhosta är en sjukdom.

Fattigdom och rikedom är samma sak. 

en spådom  flera _______________________________

en ungdom  flera _______________________________

en svordom  flera _______________________________

en sjukdom  flera _______________________________

JA NEJ

u    Skriv en mening som innehåller orden barndom.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

I min barndom levde jag i stor 
fattigdom. Jag hade inte ett öre. 
Efter några år mötte jag 
en gubbe som sysslade med 
trolldom. Han kom också med 
en och annan spådom.
I min ungdom skulle jag få en 

speciell sjukdom.
Sen hörde jag en svordom.
– Du ska få en stor egendom. 
Då kommer du att leva i 
rikedom på sin ålderdom, sa 
gubben.

En spådom

spådomar

x

x

x

x

x

ungdomar

svordomar

sjukdomar
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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. __________________________________

bränder händer 

länder  ränder

änder  stränder  

tänder bokstäver 

städer  nätter

u   Skriv orden i plural.

hand _________________________

rand  _________________________ 

tand _________________________  

and  _________________________ 

brand  _________________________

strand _________________________

stad  _________________________ 

land _________________________  

natt  _________________________ 

bokstav  _________________________

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv ord till bilderna.   
 Välj bland veckans ord.

1. Sverige och Norge är två ____________________. 

2. Jag har vantar på mina ___________________.

3.  Det hade varit flera ____________________ i området.

4. Ordet HAJ innehåller tre ____________________.

5. Min tröja har röda och gula ___________________.

6.  Stockholm och Göteborg är två ____________________.

Jag är på stranden. Det är kallt 
och jag hackar tänder. Tur att 
jag har en tjock tröja. Det är 
den med ränder.
Vill tända en eld, men det kan 
bli stora bränder på stränder. 
Då är det synd om alla änder.

Det gäller i städer i alla länder. 
Jag tar brandsläckaren med 
mina händer. På den står något 
skrivet med stora bokstäver. 
”Använd denna vid brand både 
dagar och nätter.” 

Om det brinner

händer stränder

ränder städer

tänder

tänder

länder

änder

änder

nätter

bränder bokstäver

länder

händer

bränder

bokstäver

ränder

städer
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