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Vilken växt är det?
Ringa in rätt ord.

svamp

ros

gris

träd

blåbär

kål

svamp

lök

böna

blad

blomma

gurka

potatis

morot

ärta

banan

äpple

tomat

Måla löken gul
Läs texten och måla.

Måla tomaten röd.

Måla gurkan grön.

Måla löken gul.

Måla blomman blå.

Måla svampen brun.

5

grön

blå
röd

gul
brun



Kan en gurka gå?              ja nej

Kan en blomma vara gul? ja nej

Kan ett träd ha blad? ja nej

Kan en banan vara blå? ja nej

Kan du äta ett träd? ja nej

Kan en tomat vara röd? ja nej

Kan en morot läsa? ja nej

Kan en svamp ha blad? ja nej

Kan du äta en potatis? ja nej

Kan du lyfta ett äpple? ja nej

Kan du skala en banan? ja nej

Kan en buske hoppa hage? ja nej

Kan gräs vara grönt? ja nej

Kan du klättra i ett träd? ja nej

76

Vad kan du äta?
Sätt kryss för det du kan äta.

�  gurka

� bil

� tomat

� bröd

� sten

� päron

� lök

� radio

� bok

� morot

� spik

� kål

� banan

� sallad

� bord

� äpple

� flaska

� glas

� potatis

� ärta

� ros

Kan en morot läsa?
Läs frågorna.
Ringa in  ja eller nej.



98

Växtkryss

�

�

�

�

1

4

2

3

2

4

3

1

Skriv och rita
Byt siffrorna mot
bokstäver.
Rita i rutorna.

3 4 8 4 5

Rita en

Rita ett

Rita en

1 = D 2 = L 3 = M

4 = O 5 = T 6 = Ä

9 = B8 = R7 = A

5 

9 2 4 3 3 7

8 6 1
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Djur
Ringa in de ord som är djur.

Vilket djur är det?
Skriv rätt namn under bilderna.

sko

ko
burk

bok
mus

räv

snigel

stol
fisk

pensel

örn
tåg

häst

hund hand

mask

gräs

hare

får

orm
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Bland djuren
Titta på bilderna.
Stryk under det som är sant

Ödlan äter en fluga.

Ödlan klättrar i trädet.

Ödlan biter sig i svansen.

Hunden jagar en katt.

Hunden äter en korv.

Hunden gnager på ett ben.

Krokodilen äter en kalv.

Krokodilen solar på stranden.

Krokodilen simmar i vattnet.

Spindeln äter en fluga.

Spindeln sitter i sitt nät.

Spindeln springer på golvet.

Flugan står på en sockerbit.

Den stora flugan flyger iväg.

Pojken slår en fluga.

Kon dricker vatten ur ån.

Kon stångar en bil.

Kon jagar ett får.

Apan äter en banan.

Apan petar på en groda.

Apan kastar en sten.

Hästen biter mannen i baken.

Hästen hoppar över mannen.

Mannen rider på hästen.

Kaninen gräver en grop.

Kaninen jagar en råtta.

Kaninen äter en morot.

Katten badar i baljan.

Katten jagar en mus.

Katter leker med bollen.
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Namn på djur
Läs texten.
Skriv rätt namn under djuren.

14

Jag är en svart katt. Jag heter Murre.

Jag är en randig katt. Jag heter Missan.

Jag är en prickig kanin. Jag heter Turbo.

Jag är en svart häst. Jag heter Komet.

Jag är en vit häst. Jag heter Pyret och jag bits.

Jag är en vit kanin. Jag heter Mimmi.

Djurkryss

2

3

5

4

1

�

�

�

�

�

1

2

3

4

5

Komet Mimmi

Pyret Turbo Missan
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Fordon
Ringa in rätt ord.

låg

tråg

tåg

såg

stil

bil

fil

pil

blå

bro

tråd

båt

trampa

trasa

traktor

sakta

plan

blad

plast

brak

mage

moped

maska

månad

Rita hjul på bilen.

Måla bilen blå.

Rita ett segel till båten.

Måla seglet gult.

Måla båten röd.

Måla trädet grönt.

Rita och måla en sol.

Måla gräset grönt.

Bilen är blå
Läs texten och måla.

grönt

blå

gul

grönt

röd

gult
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Kan en bil vara röd?
Läs frågorna.
Ringa in ja eller nej.

Kan en lastbil ha flak?                         ja      nej

Kan ett tåg flyta?                                  ja      nej

Har en traktor fyra hjul?                     ja      nej

Kan du ro en båt?                                ja     nej

Kan en båt ha segel?                            ja     nej

Har en cykel sex hjul?                         ja     nej

Kan en bil vara röd?                            ja     nej

Har ett flygplan hjul?                          ja     nej

Kan en båt flyga?                                 ja     nej

Har en bil motor?                                ja     nej

Kan du cykla?                                       ja     nej

Kan du lyfta en bil?                             ja     nej

Har ett flygplan segel?                        ja     nej

Kan en traktor dra en vagn?              ja     nej

Fordonskryss

2 3

4

5

1

�

��

�

�

1

2

3

4 5
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På fritiden
Titta på bilderna
Stryk under det som är sant.

Flickorna spelar fotboll.

Flickorna hoppar rep.

Flickorna spelar tennis.

Hon borstar sin hund.

Hon sover en stund.

Hon borstar sitt hår.

Pojken säljer en sko.

Pojken sväljer en korv.

Pojken täljer en båt.

Barnen åker brandbil.

Barnen åker skidor.

Barnen äter kritor.

Han läser en bok.

Han leker med en snok.

Han letar efter en krok.

Hon spikar en spik.

Hon ristar med en kniv.

Hon ritar en bild.

Flickan spelar fiol.

Flickan spelar golf.

Flickan spelar teater.

Han lyser på en bil.

Han nyser i en näsduk.

Han lyssnar på musik.

De jagar en skata.

De smakar på tårtor.

De bakar kakor.

Barnen bygger ett torn.

Barnen flyger ett plan.

Barnen smyger i skogen.
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Korten       
Läs texten.
Skriv rätt nummer vid bilderna.

1  Jag tycker om hästar.

2  Jag har en puck och en klubba.

3  Jag älskar att simma.

4  Jag kastar pil.

5  Vi spelar kort.

6  Att cykla är kul.

7  Jag tycker om att hoppa rep.

8  Jag vill bara sova.
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Hur många?
Se på bilden.
Svara på frågorna.

Hur många bollar ser du?  

Hur många barn har mössa?  

Hur många hopprep finns det?  

Hur många barn hoppar rep?  

Hur många barn hoppar hage?  

Hur många barn sitter? 

Hur många cyklar ser du? 

Hur många vuxna ser du?

Hur många råttor sitter på lådan?  

Hur många barn flyger med drake?  
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Skriv och rita
Byt siffrorna mot
bokstäver.
Rita i rutorna.

Fritidskryss2 = L 3 = H

4 = P 5 = D 6 = R

7 = O 8 = A 9 = E

10 =B

1 = K

Rita en

Rita en

Rita ett

5 6 8 1 9

10 7 2 2

3 7 4 4 6 9 4

1  Pojken läser en ...

5  Barnen hoppar ...

3  Barnen hoppar ....

2  Barnen spelar ....

4  Flickan rider på en ....

2

5

4

3

1
�

�

�

�

�
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� haj  

� kniv

� flotte  

�man  

� spade

� låda

�råtta

� bok

� hink

� fisk

� krok

� telefon

�mask

� cykel

� flaska

� lina

� rep

� radio

� ö

� blomma

� åra

�mås

På havet
Kryssa för det du ser på bilden.
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Rita ögon på hajen.

Rita tänder i hajens mun.

Rita en fena på hajens rygg.

Måla båten gul.

Måla fisken blå.

Rita en mask på kroken.

Måla halva flötet rött.

Måla den minsta snäckan brun.

Måla den största snäckan grön.

Måla snäckan i mitten gul.

Rita tre fiskar i nätet.

Måla båten brun.

Gör som det
står
Läs texten.
Gör som det står.

gul

blå

rött

gul

brun

brun grön

Rita ett rep mellan båten och bryggan.

Rita en katt på bryggan.
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Havsgåtor
Läs texten.
Ringa in rätt ord.

Den kan simma.

Den är större än en bil.

dykare

torsk

blåval

kanot

Den kan flyta.

Du kan sitta i den.

Den har åror.

träbit

bil

badbyxa

roddbåt

Den ligger på havets botten.

Den är hård.

haj

boll

sten

bubbla

Den är hård.

Den är vass.

Fiskar kan fastna på den.

krok

kniv

nät

båt

Fiske
Läs, rita och måla.

Rita ett barn som sitter i en röd båt.

Barnet har en blå mössa.

Barnet fiskar med ett metspö.

Barnet har fått en stor gul fisk på kroken.

blå

röd
gul
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Välj rätt ord
Stryk under det ord som är rätt.

                                       

                                                                  

                                                                  båt.

Om du ska ro behöver du en                sko.

                                                                 kniv.

                                    
                                                                  brädor.

Det du ror med kallas                            grodor.

                                        åror.

                                           
                                                                  moln.

I havet finns                                            träd.

                                          fiskar.

                     
                                                                  smal.

Om du hoppar ner i vattnet blir du     våt.

                                                                  grön.

                                                                  
                                                                  

                                                                  plast.

En fisk kan äta                                        mask.

                                        glas.

                                                                  en myra.

Världens största djur är                          en snäcka.

                                                                  en blåval.

                                              rimma.

En fisk kan                                               simma.

                                               läsa.

                          

                                                             snyta.

Att simma under vatten kallas att    spika.

                          dyka.

                                                             en sill.

En fisk med vassa tänder är en haj.

en orm.

fisk.

En sill är en slags  båt.

badboll.

skryta.

En båt kan ryta.

flyta.
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Djur i havet
Ringa in de djur som kan leva i havet.

haj
häst

sill
blåval

höna
säl

ekorre
myra

räka
delfin

krabba
räv

fluga
bläckfisk

hare

lejon

snäcka      torsk

Havskryss

1

3

2

4

5
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□ En häst stegrar sig.

□ En man håller en piska.

□ En säl cyklar

□ Ett lejon står på en pall.

□ En elefant går på lina.

□ Ett lejon sitter på hästen.

□ En clown sitter i en balja.

□ En clown cyklar.

□ En pojke rider på en kamel.

□ En hund hoppar rep.

□ En hund biter en man.

□ En kvinna går på lina.

□ En flicka sitter på hästen. 

□ En clown åker bil.

□ En elefant står på en boll.

□ En man går på händer.

□ En häst står på en pall.

□ En kvinna håller en stol i handen.

□ En hund sitter på en pall.

Cirkus
Kryssa för det du ser på bilden.
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Skriv rätt namn
Läs texten.
Skriv rätt namn vid bilderna.

Hunden som sitter heter Ronja.

Flickan som står på händer heter Eva.

Hunden som springer heter Biffen.

Hästen som står på bakbenen heter Pålle.

Flickan som går på lina heter Sara.

Hästen som rullar runt heter Abban.

Mössens cirkus
Läs, rita och måla.

En mus kastar kniv. Måla hans tröja gul.

En mus har hatt. Rita prickar på hatten.

En mus står på händer. Måla hennes byxor röda.

En mus bollar med bollar. Måla bollarna blå.

En mus sover. Måla musens kläder gröna.

Sara Abban

Eva Pålle Biffen

gul

röd

blå

blå

blå

grön

......
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Vad heter clownerna?
Läs texten. Skriv rätt namn på clownerna.

Clownen Beppo har svarta skor och en svart hatt.

Clownen Nick har en randig tröja och vita byxor.

Clownen Lea har en vit tröja och randiga byxor.

Clownen Orlov har svarta byxor och en vit hatt.

Clownen Dino har en randig hatt och randiga byxor.

Clownen Bell har vita skor och en randig tröja.

Måla sälarnas bollar
Läs texten och måla bollarna.

Sälen på lådan har en brun boll.

Sälen på bordet har en röd boll.

Sälen mellan bordet och lådan har en blå boll.

Sälen framför lådan har en gul boll.

Sälen under bordet har en grön boll.

gul

röd

blå

grön

brun

Nick Orlov

Lea Bell Dino
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Gör som det står
Läs texten.
Gör som det står.

Rita hjul på apans cykel.

Rita en banan i apans hand.

Måla clownens näsa röd.

Måla hatten blå.

Måla munnen gul.

Måla flickans klänning röd.

Rita ett paraply i flickans hand.

gul

röd

blå

röd

svart

brun

blå

X

gul
Rita ett rep mellan clownerna.

Måla den ena clownens kläder blå.

Måla den andra clownens kläder gula.

Ringa in hunden med svarta öron.

Sätt ett kryss under hunden som står på en boll.

Måla hunden som sitter brun.

Rita ögon, näsa och mun på mannen i kanonen.

Måla kanonen svart.
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Kort från en cirkus
Läs texten.
Skriv rätt nummer vid bilderna.

1  Mannen i svarta hatten kastar kniv.

2  Clownen snubblar på bollen.

3  Elefanten lyfter en kvinna.

4  En kvinna har ett rep i munnen.

5  En man går på lina.

6  Flickan bollar med fyra bollar.

7  Sälen har en boll på nosen.

8  Den lilla hunden hoppar genom ringen.
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Cirkuskryss




