Tivolit–ord

Rimord
1) Hitta ordet som rimmar.
2) Lyssna! Vilket ord rimmar inte?
En och ett
1) Sortera en- och ett-ord.
2) Vilket ord fattas – en, ett eller och?

namn:
Leksaksaffären–alfabetet
Bokstäverna i alfabetet
1) Lyssna! Vilken är bokstaven?
2) Vad heter bokstaven?

A till P
1) Vilken bokstav börjar ordet med?
2) Vilket av orden börjar på bokstaven?
Q till Ö
1) Vilken bokstav fattas i ordet?
2) Sortera ord med z, å, ä och ö.
Hela alfabetet
1) Pussla ihop hela alfabetet.
2) Dra streck från prick till prick.

Höghuset–stor och liten bokstav
Alfabetet med STORA och små
1) Para ihop små bokstäver med stora.
2) Para ihop stora bokstäver med små.
3) Hitta rätt plats för bokstaven i alfabetet.
STORA och små bokstäver
1) Hitta ordet skrivet med versaler.
2) Skriv ordet med små bokstäver.
3) Skriv ordet med stora bokstäver.

Långa och korta ord
1) Sortera långa och korta ord.
2) Vilket ord är längst eller kortast?
Sammansatta ord
1) Hitta delarna till ett sammansatt ord.
2) Bygg sammansatta ord.
Den, det, hon, han
1) Säger man den eller det?
2) Fattas den, det, hon eller han?

Lekparken–ordklasser

Färger och räkneord
1) Lyssna och tryck på rätt färg.
2) Läs och tryck på de två färgerna.
3) Måla med hjälp av siffror och skrivna tal.
Jag kan, har och ser
1) Placera kan, har och ser i var sin mening.
2) Skriv ordet som fattas – kan, har eller ser.
Sortera ord
1) Hitta ord till en bestämd kategori.
2) Sortera ord till fyra olika kategorier.
Kroppen och vad man kan göra
1) Läs ordet och tryck på rätt kroppsdel.
2) Hitta alla ord för vad man kan göra (verb).

Skolan–stavning

Fotbollsplanen–meningar

Korta ord
1) Hitta bokstaven som fattas.
2) Skriv färdigt ord.

Läsa meningar
1) Välj en mening till bilden.
2) Läs och välj rätt bilder.

Ord som börjar lika
1) Hitta ett ord som börjar likadant.
2) Para ihop ord som är lika i början.

Korta meningar
1) Vilken mening är färdig?
2) Bygg en mening, tryck på orden i rätt ordning.

Ord som slutar lika
1) Slutar orden lika eller olika?
2) Sortera ord efter hur de slutar.

Bygga meningar
1) Spela memory och bilda meningar.
2) Bygg meningar, tryck på orden i rätt ordning.

Hur börjar orden?
1) Sortera ord efter hur de börjar.
2) Bestäm hur ordet börjar.

