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Måla svampen på stenen röd.

Måla svampen bredvid stenen gul.

Måla den lilla musen brun.

Måla den stora musen grå.

Rita en svans på den grå musen.

Rita öron på ekorren.

Rita tänder i rävens mun.

I skogen

Rita och måla.

röd

gul

grå
brun



5 Jag behöver många träd till mitt bo i ån. Med mina skarpa tänder  
  fäller jag det här trädet.

6 Mums! Har ni sett vilken smaskig mask jag har hittat att äta?

7 Hjälp! Jag måste snabbt över stigen. Det är så många som vill äta mig.

8 Gäsp! Vad det det är skönt att sova på dagarna. Men i natt ska jag ut 
  och leta efter mat.

5

Läs texten och skriv rätt nummer vid bilderna.

1 Hej! Det är jag som är räven. Jag är väldigt hungrig. Hoppas att jag 
  hittar en smaskig sork att kalasa på.

2 Jag ligger oftast gömd på dagarna. Det är många som tycker om harstek 
  och vill äta mig. Du kan se hur jag ligger i gräset och trycker.

3 På natten flyger jag över skogen. Jag letar efter något litet djur att 
  äta. På dagen sitter jag i mitt bo och sover.

4 Jag älskar att klättra i träd. Jag har en lång och yvig svans.
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Till vilken bild passar texten?
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Sätt kryss  
för det som är sant.

M Haren äter andra djur.

M Haren har långa öron.

M Haren har korta bakben.

M Haren är större än en häst.

h Haren kan få tjugo ungar.

M Haren kan klättra i träd.

M Räven är harens bästa vän.

M Skogsharen är vit på vintern.

M Haren äter gärna gräs.

M På vintern äter haren gärna bark.

M Haren kan flyga.

M Haren är gråbrun på sommaren.

M Haren har en kort svansstump.
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På sommaren äter haren mest 
gräs. 

På vintern äter den bark från 
lövträd. 

Harar kan få upp till tjugo ungar 
varje år. Men många av ungarna 
blir uppätna av rovdjur. 

Hararnas värsta fiender är rävar, 
mårdar och ugglor. 

I Sverige finns två sorters harar, 
skogsharar och fältharar. 

Skogsharen är vit på vintern och 
gråbrun på sommaren. 

Fältharen är gråbrun hela året.
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Haren
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Ringa in ja eller nej.

Har en gran barr?                        ja    nej

Har en ekorre horn?                      ja    nej

Kan en ekorre hoppa?                     ja    nej

Är en älg större än en hare?             ja    nej

Kan en älg ha horn?                      ja    nej

Har en björk kottar?                     ja    nej

Kan en mask springa?                     ja    nej

Kan en uggla flyga?                      ja    nej

Har kråkor svans?                        ja    nej

Kan en groda simma?                      ja    nej

Är vitsippan en blomma?                 ja    nej

Tappar björken sina blad på vintern?    ja    nej

Har fåglar päls?                         ja    nej
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Korsord
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Sätt kryss för det  
som är sant.

M  Björnar i Sverige kallas 
brunbjörnar.

M Björnen äter gärna hö.

M Björnen kan flyga.

M Björnen äter gärna insekter.

M Björnen har stora ögon.

M Björnen kan ha brun päls.

M Björnen är större än en hund.

M Björnen har en lång svans.

M Björnen sover på vintern.

M Björnen kan sova i en grotta.

M På våren är björnen mager.

M Björnens tassar kallas hovar.

M Björnen har klor på sina tassar.

M Björnen har en svart nos.
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Det finns många sorters björnar 
i världen, till exempel isbjörnar, 
svartbjörnar och brunbjörnar. 
Björnarna i Sverige kallas brun-
björnar.

Björnen äter örter, bär och andra 
växter. Den äter också insekter och 
sorkar. 

Björnen har små ögon och öron. 
Längst bak sitter en kort svans-
stump. 

När vintern kommer letar björnen 
upp ett bo i en grotta eller ett 
ihåligt träd. Björnen sover i sitt bo 
hela vintern. Det kallas att gå i ide. 

När våren kommer är björnen  
mager och utsvulten.

10

Björnen
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Spåret längst upp till höger har en 
hare gjort. 
Skriv hare under det spåret. 

En liten mus har gjort spåret 
längst ner till vänster. 
Skriv mus under det spåret.

1  Jag har långa bakben och  
    korta framben.

2  Jag är lång och smal.

3  Jag är rödbrun och vit.

4  Många tycker att jag liknar

    en hund.

5  Jag ringlar fram.

Räv, orm eller hare?
Skriv rätt nummer vid rätt bild.

6  Jag har långa öron.

7  Jag har en lång och yvig svans.

8  Jag väser då jag blir rädd.

9  Jag blir jagad av räven.

Spår i skogen

Längst ner till höger ser du ett  
älgspår. 
Skriv älg under det spåret. 

Spåret längst upp till vänster har 
en skata gjort. 
Skriv skata under det spåret.

Skriv rätt djur.
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Kryssa för det du ser 
på bilden.

M Solen lyser på himlen. 

M En pirat målar. 

M En pirat sparkar boll.

M En pirat kastar kniv.

M  En hund gnager  
på ett ben.

M En katt klättrar i masten.

M En råtta äter korv.

M Piratskeppet sjunker.

M  En pirat klättrar i  
masten.

M En pirat sover.

M  En pirat simmar i  
vattnet.

M En häst äter hö.

M En pirat äter mat. 

M En pirat hoppar hage.

M En råtta sitter på en låda. 

M En pirat räknar pengar. 

 
Måla råttorna grå.  
Måla solen gul. 
Måla katten svart.                      
Måla skeppet brunt.          
Måla vattnet blått.

1514

Pirater

gul

blått
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grå

brunt
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Rita en kniv i piratens hand.

Rita pengar i skattkistan.

Måla pengarna gula.

Måla kistan brun.

Måla papegojan röd.

Måla den lilla skattkistan röd.

Måla den stora båten brun.

Måla den lilla kanonen brun.

Läs texten och måla.

Måla den lilla båten blå.

Måla den stora kanonen svart.

Måla den stora skattkistan gul.

Läs, rita och måla.

Måla piratens hatt svart.

Måla piratens kläder blå.

Måla stövlarna bruna.

Måla handskarna gröna.

Måla piratens ögonlapp svart.

Måla Piratens guld

brun

svart
blå

brun

gul
röd

svart

röd

blå

svart

grön

blå

grön

brun blå blå brun

brun

gula
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Han saknar skägg.
Han håller något i handen.
Han har en ring i örat.

Han har en mössa på huvudet.
Han har skägg.
Han har en ring i örat.

Han har en jacka.
Hans tröja är randig.
Han har en papegoja på axeln.

Han har vita byxor.
Han har ingen lapp för ögat.
Han håller en katt.

Han har svart hår.
Han ser glad ut.
Han har en pipa i handen.

Han har byxor.
Han sitter med armarna i kors.
Han har träben.

Han sover.
Han har vita skor.
Han har en mössa på huvudet.

Gåtor

Han har ett vitt bälte.
Han har en pistol.
Han har svart skägg.

Ringa in  
rätt bild.
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Stryk under det ord som 
passar.

 sängar.

I skattkistan finns  pengar. 

 drängar.

   jycke.

I kistans lås sitter en nyckel.

 cykel.

  spade. 

Mot kistan lutar en spark. 

 stege.

 

Istället för en hand skruv.

har piraten en  krok.

 kringla.

 byxor.

Piraten har svarta vantar. 

 stövlar.

 sjörövare.

Pirater kallas ibland sjölejon.

 sjögräs.

 

 trapp.
Över piratens öga  knapp.
sitter en lapp.

 svart.

Piratens svärd är vasst.

 fast.

 pappersbåt.

På axeln sitter en papegoja.

 paprika.

 sil.

I bältet har piraten en fil.

 kniv.

 hink.

Piraten sitter på en bofink.

 pall.

Kapten Enöga



Titta på bilderna. 
Svara på frågorna.

Hur många djur har horn?   ____

Hur många djur kan flyga?  ____

Hur många djur har öron?  ____

Hur många djur har snabel?  ____

Hur många djur är fåglar?  ____

Hur många djur kan 
springa?                                     ____

Hur många djur har näbb?      ____

Hur många djur har fjädrar?   ____

Hur många djur har fyra 
ben?  ____

Hur många djur har svans?  ____

Sätt kryss för det som är 
sant.

M En giraff är högre än en struts.
M En mus är längre än en orm.
M En noshörning är större än ett
      lejon.
M En mus är mindre än en gam.
M En elefant är mindre än en sebra.

2322

Vilda djur
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Giraffen kan bli fem meter hög.

Giraffen har stora öron och  
två små horn.

Den hör och ser bra.

Hanen kallas tjur och honan  
kallas ko.

Giraffens ungar kallas kalvar.

Giraffkon föder en kalv åt gången.

Giraffen äter blad.

Giraffens tunga kan bli en halv 
meter lång.

Giraffen står upp medan den 
sover.

Giraffen kan bli 25 år.

Giraffen

Sätt kryss för  
det som är sant.

M Giraffen äter andra djur.

M Giraffen har fyra ben.

M  Giraffen står upp medan  
den sover.

M Giraffen kan bli 40 år.

M Giraffen är en fisk.

M Giraffen har en lång hals.

M Giraffen äter blad.

M Giraffen ser dåligt.

M Giraffen har långa ben.

M Giraffen kan bo i fågelbon.

M Giraffen har två små horn.

M Giraffen har små öron.

M Giraffen hör bra.

M Giraffen har svans.

M Giraffen kan flyga.



2726

Lejonet och musen

En mus smög sig fram i gräset på 
savannen. Plötsligt stod ett lejon 
framför honom. 
 
– Nu äter jag upp dig! sa lejonet. 
– Nej, gör inte det, svarade musen 
med sin pipiga röst. Om du låter 
mig gå kan jag hjälpa dig en annan 
gång, fortsatte musen. 
Lejonet skrattade så att tårarna 
rann. 
– Tror du att du kan hjälpa mig, sa 
lejonet. Du som är så liten och svag. 
Men lejonet tyckte att musen var så 
rolig att han lät honom gå. 

Några veckor senare kom en jägare 
till savannen. Jägaren fångade 
lejonet i ett nät. Det stackars 
lejonet hängde nu i nätet och 
väntade på döden. 
 
Då kom musen smygande igen. 
Det lilla djuret gnagde sönder  
nätet och lejonet kunde smita ur 
sin fälla. 
 
Lejonet och musen blev bästa 
vänner. Efter den dagen skrattar 
aldrig lejonet åt ett litet djur igen.

Kryssa över de meningar 
som är fel.

Lejonet åt upp musen.

Lejonet och musen  
blev fiender.

Musen bet lejonet  
i svansen.

Musen gnagde  
sönder nätet.

Jägaren sköt lejonet.

Lejonet fångades  
i ett nät.

Lejonet skrattade  
åt musen.

En jägare kom  
till savannen.

Det började brinna 
på savannen.
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Djurkryss 2
Använd orden 
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Vad gör 
djuren?
Läs texten. 
Skriv rätt siffra i rutan.

 1  Den äter kött.

 2  Den äter blad.

 3  Den dricker vatten.

 4  Den stångar ett träd.

 5  Den ringlar runt en gren.

 6  Den sprutar vatten.

 7  Den slickar nosen.

 8  Den klättrar på taket.

 9  Den leker med bollen.

10  Den klättrar i ett träd.

11  Den sitter på pinnen.

12  Den simmar i vattnet.

13  Den hoppar högt.

14  Den kliar sig.
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Köttätare eller växtätare?
Skriv rätt nummer 
under rätt rubrik.

Sebra eller lejon?
Skriv rätt nummer  
under rätt bild.

1  Mina fötter kallas tassar.

2  Jag liknar en häst.

3  Jag har vassa klor.

4  Jag äter gärna gräs.

5  Mina fötter kallas hovar.

6  Jag är svart och vit.

7  Jag äter gärna kött.

8  Jag kan morra.

1  krokodil 

2  varg 

3  antilop 

4  boaorm 

5  elefant

 6  giraff 

 7  leopard 

 8  noshörning 

 9  lejon 

10  sebra

Köttätare Växtätare

2 4 5 6 2 4 7 9 3 5 6 8 10

3 7 8
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Rita och måla
Läs texten, rita och måla.

Rita en elefant nära trädet.

Rita en sten under trädet.

Måla elefanten och stenen gråa.

Måla trädet grönt och brunt.

Måla grönt gräs.

Måla en sol på himlen.

Måla himlen ljust blå.

Läs och rita.

Rita en krokodil i rutan längst upp till vänster.

Rita en snabel i rutan längst ner till höger.

Rita en fisk i rutan längst ner till vänster.

Rita en tass i rutan längst upp till höger.

brun

Rita och måla
Läs texten, rita och måla.

Rita en elefant nära trädet.

Rita en sten under trädet.

Måla elefanten och stenen gråa.

Måla trädet grönt och brunt.

Måla grönt gräs.

Måla en sol på himlen.

Måla himlen ljust blå.

Läs och rita.

Rita en krokodil i rutan längst upp till vänster.

Rita en snabel i rutan längst ner till höger.

Rita en fisk i rutan längst ner till vänster.

Rita en tass i rutan längst upp till höger.

grönt

grönt

ljusblå

brunt

grå

grå
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Har trollet svart hår?         ja      nej

Har trollet en tröja?   ja  nej

Har trollet en ring på  
fingret?   ja  nej

Sitter trollet i en bil?   ja  nej

Har trollet en hatt på  
huvudet?   ja  nej

Har trollet en stor näsa?   ja   nej

Har trollet en ring  
i näsan?    ja  nej

I sagans värld

6  Jag har en vit klänning.

7  Jag bor i en grotta.

8  Jag har en svart katt.

9  Jag bor i ett slott.

1  Jag kan spruta eld.

2  Jag har en krona på mitt huvud.

3  Jag är störst av oss tre.

4  Jag har en krokig käpp.

5  Jag har en vårta på näsan.

Trollet och 
prinsessan

Måla trollets ringar gula.  
Måla trollet brunt. 
Måla prinsessans krona gul.

Har prinsessan en 
kniv i handen?      ja nej

Har prinsessan en  
krona på huvudet?    ja   nej

Har prinsessan 
en vit klänning? ja nej

Sitter prinsessan 
i trollets hand?  ja    nej

Titta på bilden och läs frågorna. 
Ringa in ja eller nej.

Häxa, drake eller prinsessa? 
Skriv rätt nummer vid rätt bild.

4
5
8

2
6
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gul
gul
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Fiskaren tyckte synd om den 
stackars gumman och gav henne 
fisken. Då förvandlades gumman 
till en vacker fe.

– Du gav trots att du själv 
var fattig, sa fen och 
svängde sitt trollspö.
Därför ska du få en 
guldskatt av mig så att du 
blir rik och aldrig mer behöver 
vara hungrig.

I sin hand fick fiskaren en hink 
fylld med guldmynt. Fen försvann 
och kvar stod den förundrade 
fiskaren med sin skatt.

Han slickade sig om munnen, då 
han tänkte på hur gott fisken skulle 
smaka. När han hade gått en bit, 
såg han en gumma som satt vid 
vägkanten och tiggde. Hon var 
mager som en sticka och skakade 
av hunger.

– Snälla fiskare, sa gumman. Ge 
mig din fisk.
– Ger jag dig fisken får jag själv 
vara hungrig, svarade fiskaren.
– Ge mig fisken annars svälter jag  
ihjäl, tiggde gumman.

Sagan om den fattige 
fiskaren
Under sju dagar hade fiskaren inte 
fått en enda fisk. Han hade därför 
inte haft något att äta på flera 
dagar. På den sjunde dagens kväll 
la han som vanligt ut sina tre nät.

Morgonen efter rodde fiskaren 
åter ut på sjön. Magen skrek av 
hunger, då han sakta började ta 
in näten. De två första näten var 
tomma precis som förr. Men 
i det tredje sprattlade en stor 
silverblank fisk. Fiskaren rodde 
iland, trädde upp fisken på en 
pinne och började gå hemåt.
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Sagokryss

2

Minns du vad du läste? 
Kryssa för det som är sant.

M Fiskaren fick massor av fisk.

M Under sju dagar fick fiskaren inte en enda fisk.

M Fiskaren var hungrig.

M Fiskaren fick en stor silverblank fisk.

M Fiskaren red hem på sin häst.

M Fiskaren såg en gumma som satt vid vägkanten.

M Gumman såg väldigt rik ut.

M Gumman var väldigt hungrig.

M Gumman ville ha fisken.

M Fiskaren tyckte synd om gumman.

M Fiskaren gav fisken till gumman.

M Gumman förvandlades till en fe.

M Fen förvandlade fiskaren till en groda.

M Fiskaren fick en hink fylld med guldmynt.
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Alla madrasser och täcken la han  
i en säng där prinsessan fick lägga 
sig. Men under alla madrasserna 
la han en liten, liten ärta.

På morgonen frågade kungen om 
prinsessan hade sovit gott.

– Nej, verkligen inte, suckade 
prinsessan. Jag har knappast sovit 
en blund. Det måste ha varit något 
hårt i sängen. Det är blåmärken 
över hela min kropp.

Då förstod kungen att det 
var ärtan som plågat den lilla 
flickan under natten och att hon 
verkligen var en prinsessa. För så 
känslig kan bara en prinsessa vara.

Prinsessan på ärten

 
Det var mörkt ute och regnet öste 
ner. Då knackade det på dörren 
till kungens slott. En vakt öppnade 
porten och utanför stod en liten 
mager flicka med genomvåta och 
trasiga kläder.

– Släpp in mig, sa den lilla flickan. 
Jag fryser, är trött och behöver 
någonstans att sova. 

Kungen befallde vakten att släppa 
in den lilla flickan och ge henne 
torra kläder. Då berättade flickan 
att hon egentligen var en prinsessa, 
men att hon hade gått vilse och 
rivit sönder sin klänning.

Kungen kunde inte tro att den 
lilla flickan verkligen var en riktig 
prinsessa och bestämde sig för 
att sätta henne på prov. Därför 
skaffade han tio madrasser och tio 
duntäcken.
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Läs, rita och måla
Rita ett öga på draken.

Måla eld som sprutar ur drakens mun.

Måla drakens tunga röd.

Måla draken grön.

Rita ett svärd i prinsens hand.

Måla prinsens mantel blå.

Måla prinsens krona gul.

Minns du vad du läste?
Kryssa för det som är sant.

M Det var mörkt ute och det regnade.

M En flicka knackade på slottsporten.

M  Kungen befallde att flickan  
skulle slängas ut.

M Vakten släppte in flickan.

M Den lilla flickan var kall och trött.

M  Flickan berättade att hon var  
dotter till en fiskare.

M Flickan hade trasiga kläder.

M Flickan sa att hon var en prinsessa.

M Kungen la tio madrasser och tio

     duntäcken i sängen.

M Kungen la ett strykjärn i sängen.

M  Kungen la en ärta under alla  
madrasser och täcken.

M Flickan la sig att sova på golvet.

M På natten sov flickan väldigt gott.

M  På morgonen hade flickan blåmärken  
över hela kroppen. grön

röd

blå

gul
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Vilken text 
passar till 
bilden?
Stryk under den mening 
som passar till bilden. Pojken läser en bok.

Pojken rider på hunden.
Pojken har en hatt.

Bocken äter gräs.
På bron står ett bord.
Bocken går på bron.

Råttorna äter korv.
Råttorna dansar på bordet.
Råttorna spelar boll.

Tråden är kort.
Trollet kastar sten.
Trollet kastar ett ben.

Katten knyter skorna.
Kalle har en bror.
Katten har stora stövlar.

Här finns en häst.
Häxan rör om i grytan.
Grisen kan grymta.

Flickan har en hund.
Grodan har en hatt.
Flickan pussar grodan.

Draken sover middag.
Draken slukar maten.
Draken sprutar eld.

I degen finns jäst.
Jätten sitter på huset.
Katten sitter på taket.

Tomten åker släde.
Tomten är ett troll.
Hunden jagar tomten.
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Läs och rita.

Rita en ärta i den lilla rutan.

Rita ett troll i den stora rutan.

Rita en tomte i den stora ovalen.

Rita en drake i den stora ringen.

Rita en kungakrona i den lilla 
ovalen.

Rita en groda i den lilla ringen.

Rutor, ringar och ovaler


