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TRÄNA SVENSKA

TJ-LJUDET

TJ-LJUDET
träna svenska är en serie arbetsböcker med fokus  
på grundläggande språkfärdigheter.  
Häftena tar upp olika områden i ämnet svenska. 

Följande häften finns i serien BOX Träna svenska:

•	 Alfabetet

•	 Alfabetisk ordning

•	 Vokaler och konsonanter

•	 Stor bokstav och punkt

•	 Skiljetecken

•	 Stava vanliga ord 1

•	 Stava vanliga ord 2

•	 Dubbelteckning

•	 Ng-ljudet

•	 J-ljudet

•	 Sj-ljudet 1

•	 Sj-ljudet 2

•	 Tj-ljudet

•	 Å eller o

•	 E eller ä

•	 X- och s-ljudet

•	 Sammansatta ord och 
särskrivning

•	 Synonymer och motsatser

•	 Svårstavade ord

•	 Substantiv 1

•	 Substantiv 2

•	 Verb 1

•	 Verb 2

•	 Adjektiv

•	 Pronomen

•	 Prepositioner

•	 Läsförståelse 1

•	 Läsförståelse 2

•	 Ordspråk och talesätt
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Tj-ljudet med tj

2

Kommer efter 19.   _____________________

Tar andras saker.   _____________________

Motsatsen till smal   _____________________

Gammal enhet för 20   _____________________

ö Skriv det ord som passar. 
 Välj bland orden i rutan.

Tj-ljudet stavas oftast med tj 
framför hårda vokaler. 

tjata tjog tjock tjugo tjur tjuv 

a o u å

ö Läs orden i rutan.

ö Skriv orden.
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Vilket är det hemliga ordet?

1. Motsatsen till tunn

2. Stark peppar

3. Byggnad för  
 kristna

4. Tar saker från andra

5. Låda med lock

6. Våning under    
 marken

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ö Det hemliga ordet är _______________________
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