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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. __________________________________

dags slags skogs dricks  knäcks  

också  snacks  tycks succé  vaccin  

– Ska vi sticka till skogs?
Vi tar med oss snacks också.
Vad tycks om mitt förslag?
– Vad är det för slags idé? 
Vi gjorde ju det i lördags.
Det var ingen succé. Ska det bli 

ännu ett ben som knäcks?
Kanske är det dags att jag får ett 
vaccin mot brutna ben?
Om det funkar kommer jag att 
lämna mycket dricks. 

Vi sticker till skogs
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tidning	 tur			utflykt

ö Skriv en mening som innehåller orden också och knäcks.

ö Skriv sammansatta ord som innehåller ordet dags.
 Ta hjälp av orden i rutan.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Hunden sprang till ________________________ när den blev rädd.

2. Servitrisen fick lite ________________________ som tack.

3. Carola gör ________________________ i Konserthuset.

4. Med ett ________________________ blir du skyddad mot polio. 

5. Han hör en gren som ________________________ i stormen.

6. Det ________________________ stämma.

7. Lisa ville ________________________ ha en glass.

8. Det är ________________________ att vi åker nu.

9. Vad för ________________________ chiffer är det?

10. Hon åt _________________________ direkt ur påsen.
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u   Läs orden i rutan.

u Hitta veckans ord.   
 Stryk under dem.

Veckans 
ord

6
bränna brände bränt

känna kände känt

tända tände tänt

hända hände hänt

Vad har hänt? Det luktar bränt. 
Är det någon som har tänt eld?
Han kände hur det brände 
under fötterna. 
Vem tände en eld just här? 
Det hände igår. En pyroman 

skulle bränna ner ett hus. 
Usch, det får inte hända. 
En pyroman ska inte få tända. 
Det ska alla känna till.
Men nu är det känt att sådant 
kan hända.

Vad händer?

u Skriv orden du har strukit under.

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

11. __________________________________

12. __________________________________
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u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Lisa _______________________ sig på spisplattan.

2. Han har _______________________ henne länge.

3. Kan du _______________________ lampan?

4. Det har _______________________ något hemskt!

5. Oskar _______________________ ingen på festen.

6. Vem har _______________________ alla ljusen?

7. En olycka kan _______________________ vem som helst.

8. Det luktade _______________________ i huset.

ö Skriv meningar som innehåller orden tände och hände.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

u Skriv motsatser. 
 Välj bland veckans ord.

släckte  ________________________

släckt  ________________________
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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. __________________________________

axel		 växel		 pjäxor		 reflex	 saxofon	

strax  text  vuxen växer  växla

Lina är 30 år. Hon är vuxen. 
Lina är på väg till Alperna för 
att åka skidor. Tåget går strax. 
Hon har röda pjäxor med sig. 
Över hennes axel hänger en 
väska med en reflex. Först ska 
hon växla pengar. 

Då ser hon en skylt med svart 
text: Kommer strax! 
Åh nej! Då växer en idé fram i 
hennes huvud. Hon ska spela 
saxofon när hon kommer fram. 
Då får hon lite extra växel.

Med svart text
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u Skriv ord till bilderna.      
 Välj bland veckans ord.

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. Hon kommer _______________________, sa Milo.

2. Han är inte ett barn längre, utan _______________________.

3. Kan du _______________________en hundralapp?

4. En _______________________ är ett blåsinstrument.

5. Blommorna _______________________ fort på våren.

6. Han hade skrivit en lång _______________________.

7. Ta med skidor, stavar och _______________________.

8. Det är bra med en _______________________ i mörkret.

9. Hon hade en väska över sin _______________________.

Det var en helt vanlig 
morgon. Jag åt en tallrik 
med gröt. Plötsligt hörde 
jag ett förskäckligt tjut.



kopiering förbjuden • ordboden © askunge ab28

 

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. __________________________________

keramik kinder 

käck käpp 

kämpar  känner 

kylan köper 

körkort  obekymrad

Det är kyligt ute. Linas kinder 
är röda av kylan. Hon har svårt 
att gå och kämpar sig fram. 
Lina är en käck tjej och ganska 
obekymrad, trots att hon måste 

ha en käpp när hon går.
Som tur är har hon körkort. 
Då kan hon köra till affären. 
Lina köper keramik från Kina.
Hon känner sig nöjd. 

Keramik från Kina
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u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

1. _______________________ du igen dig?

2. _______________________ var sträng under hela januari.

3. Pigg och trevlig är samma sak som _______________________.

4.  Vilken fin _______________________! Har den varit farfars?

5. Två lejon _______________________ om maten.

6. Hennes _______________________ blev rödare och rödare.

7. Linn _______________________ mat i affären.

8. När jag fyller 18 ska jag ta _______________________.

9. Jag har köpt _______________________  från Kina.

10. Hon verkade helt _______________________. 
 Inget påverkade henne.

7. _________________________________________________________

8. _________________________________________________________

9. _________________________________________________________

u Skriv om meningarna 7 , 8 och 9 
 så att det blir frågor.
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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. __________________________________

betjänt tjej

Tjeckien tjenare

tjäder tjäle 

tjänar tjänst 

tjärn  tjöt 

En tjej från Tjeckien tjöt när 
hon mötte en tjäder vid en liten 
tjärn i skogen. 
Tjädern var stolt som en tupp, 
för den hade en egen betjänt. 
Eftersom marken var frusen, ja, 

det var tjäle i marken, behövde 
tjädern hjälp med olika tjänster. 
– Tjenare, sa betjänten till 
tjejen. Gör oss en tjänst, sluta 
tjut. Det tjänar inget till att tjuta. 
Ta ett dopp i tjärnen istället.

En tjej från Tjeckien 



kopiering förbjuden • ordboden © askunge ab 31

u Skriv färdigt meningarna.      
 Välj bland veckans ord.

 u Skriv ord till bilderna.  
 Välj bland veckans ord.

u Slå upp ordet tjäle i en ordlista.
  Skriv en egen förklaring.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

1. En _______________________ är en liten sjö i skogen.

2. En skarp signal _______________________ i flera minuter.

3. _______________________ ! Vad gör du här?

4.  Kan du göra mig en _______________________?

5. Du måste arbeta om du ska _______________________ pengar.

6. Frusen mark kallar vi _______________________.

7. _______________________ är ett land i Europa.


