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Teman

Kroppen

Husdjur

Frimärken

Jul och påsk

Båtar

Sagor

  fot   byxor   tå

 näsa   noter   tand  sko

skrot   finger   öra    örn

 öga   knaka   knä  mössa 

blad  tumme  haka   navel

 bok   hals   mur  mugg  

    mun   ben
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Kroppen
Ringa in de ord som är namn på kroppsdelar.

SANOMA UTBILDNING
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Från topp till tå
Skriv kroppsdelarnas namn i rutorna.

Ö G A

M U N N Ä S A

A R M

M A G

B E N

T Å R

F O T

AH N D

E

Ö R A

H Å R
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Gåtor
Läs texten.
Skriv rätt kroppsdel på de tomma raderna.

De samlar in ljud.  ____________________________________________
 

Den kan le och vissla.  _________________________________________
 

Den kan peka och vinka.  _______________________________________
 

De är två och kan blinka.  _______________________________________
 

Den har två hål. Du kan dra in luft genom den.  _____________________ 

Du kan ha den i en sko. Den har en häl.  ___________________________

Det sitter längst upp.  
På morgonen kan det vara väldigt rufsigt. __________________________

Den finns i mitten av kroppen.  
På den hittar du din navel.  _____________________________________

öronen

munnen

handen

ögonen

näsan

foten

håret

magen
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Kroppskoden
Lös koden.
Byt siffrorna mot bokstäver.
Gör som det står.

Rita ett i den högra rutan. 

           Måla det 

 
Rita en  i rutan längst ner. Måla den 

Rita en  i den vänstra rutan.      Måla den 

1 = A 2 = B 3 = D 4 = F 5 = G

6 = L 7 = M 8 = N 9 = O 10 = R

11 = T 12 = U 13 = Å 14 = Ö

14 5 1

4 9 11

7 12 8

2 6 13 11 11

10 14 3

2 10 12 8

Ö G A

F O T

M U N R Ö D

RB U N

ÅLB T T

7

röd
blått

brun
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Sjömonstret
Läs texten, rita och måla.

Långt bort i sagans skog finns en liten sjö. I den lilla sjön finns ett elakt 
monster. På vintern sover det under isen. Men när våren kommer kliver 
monstret upp ur sjön.

Först ser man ett rött hår som sticker upp. Strax därefter tittar två stora, 
gula ögon upp över vattenytan. Samtidigt syns de spetsiga öronen och 
näsan som liknar ett gristryne. Sist kommer munnen fram. Den är tjock 
och bred och gapar alltid stort. Tänk att bli slukad i det gapet!

Om du har läst texten noga kan du rita och måla skylten klar, så att alla 
håller sig undan.

gultrött
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Husdjur
Rita färdigt djuren.
Hitta på passande namn till dem.
Skriv namnen på de tomma raderna i pratbubblorna.

Jag heter

Jag heter

Jag heter

valfritt

valfritt

valfritt
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I djuraffären

blå

orange

brun
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Svara på frågorna.

Vilket djur simmar i en glasskål?  _________________________________

Vilket djur finns till  
vänster om undulaten? _________________________________________

Vilket djur sitter längst ner till höger? _____________________________

Vilket djur på den  
nedersta hyllan har ett skal? ______________________________________

Vilket djur på den översta hyllan har svans?  ________________________

Vilket djur finns i mitten  
på den mellersta hyllan? _________________________________________

Vilket djur är en fågel? _________________________________________

Vilket djur finns mellan den  
vita musen och sköldpaddan? ____________________________________

Vilket djur finns under marsvinet? _______________________________

Gör som det står.

Måla guldfisken orange.

Måla undulaten blå.

Måla sköldpaddan brun.

Rita en rosett runt ökenråttans hals.

Rita en morot till kaninen.

Rita en ostbit till den vita musen.

en guldfisk

en eremitkräfta

en kanin

en sköldpadda

en vit mus

ett marsvin

en undulat

en ökenråtta

en hamster
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Marsvin
vatten- 

behållare

Marsvinet är ett populärt och lättskött husdjur. Det kan leva i tio  
år och under hela tiden behöver det din kärlek och omvårdnad.

I djuraffären kan du köpa en lämplig bur till ditt marsvin.  
På botten av buren ska du lägga halm. Marsvinet tycker om att 
knapra på halmen. Dessutom kan det krypa in bland alla stråna  
och gömma sig. I buren bör du ha en liten låda av trä. Där kan 
marsvinet sova och känna sig tryggt. När marsvinet sover lägger  
det sig på magen och drar in benen under kroppen. 

Hö är den viktigaste maten för ett marsvin. Men det mår bra om 
det också får frukt och grönsaker. För att tänderna inte ska bli 
för långa behöver marsvinet något att gnaga på. Du kan ge det 
rönnkvistar, videkvistar eller knäckebröd.

Marsvinet ska alltid ha friskt vatten. Det är viktigt att du har en 
vattenbehållare till ditt marsvin. Om du har vattnet i en skål finns 
det risk att marsvinet kissar eller bajsar i skålen. Då går inte vattnet 
att dricka.

13

Sätt kryss för det som är sant.

h Marsvin kan leva i tio år.

h Marsvinet vill gärna ha en liten låda av trä att sova i.

h Fisk är den viktigaste maten för ett marsvin.

h I botten på marsvinets bur ska du lägga halm.

h Marsvinet gömmer sig gärna i halmen.

h Marsvin är alltid helt vita.

h Marsvinet har två vackra horn på sitt huvud.

h Hö är den viktigaste maten för ett marsvin.

h När marsvinet sover drar det in benen under kroppen.

h Marsvinet äter gärna frukt.

h Ett marsvin har sex ben.

h Marsvinet behöver friskt vatten.

h Du bör ha vattnet i en skål.

h Marsvin behöver gnaga på något för att tänderna inte ska bli för långa.
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Undulater

Undulaten är en populär burfågel. Den trivs bäst om buren är stor. 
Det är viktigt att undulaten kan flyga från en pinne till en annan. 
Sittpinnen får inte vara för tunn. Undulaten ska inte nå runt den 
med sina klor. Ta gärna riktiga grenar från skogen. Köpta pinnar är 
så släta och jämna att fågeln kan få ont i fötterna.

Buren bör stå på samma plats hela tiden. Om buren står högt 
känner sig fågeln säkrare. Det får inte vara kallt och dragigt.  
Då kan fågeln bli sjuk och dö.

På burens botten ska du lägga sand. Sanden suger upp fågelbajset 
och gör så att det blir lättare att rengöra buren. Två gånger varje 
vecka måste du byta sand. Undulaten äter också lite sand för att den 
ska må bättre i magen.  

Undulaten behöver ha mat och friskt vatten varje dag. I djuraffärer 
eller mataffärer kan du köpa frön som passar till din undulat.  
Din fågel behöver också frukt och grönsaker för att få tillräckligt 
med vitaminer.

Läs frågorna.
Ringa in ja eller nej.

Är undulaten en populär burfågel? ja nej

Känner sig undulaten tryggare om buren står högt? ja nej

Har undulater två ben? ja nej

Får undulaten ont i fötterna av sittpinnar från skogen? ja nej

Bör sittpinnen vara smal? ja nej

Ska det vara sand på burens botten? ja nej

Är undulaten en slags fågel?  ja nej

Äter undulaten enbart kött? ja nej

Brukar undulater äta frön? ja nej

Har undulater öron som syns? ja nej

Kan man köpa frön till undulater i mataffärer? ja nej

Kan undulater flyga? ja nej

Bör man flytta buren ofta? ja nej

Måste man byta sand i buren två gånger varje dag? ja nej

Brukar undulater äta sand? ja nej

15
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Vem säger vad?
Läs texten i pratbubblorna.
Skriv M i den lilla rutan om texten passar till marsvin.
Skriv U i den lilla rutan om texten passar till undulater.

Jag sitter gärna 
på en pinne.

Jag vill gärna sova 
i en liten låda av trä.

Jag vill ha sand 
på botten av min bur.

Jag äter mest hö.

Jag får ont i fötterna 
om min sittpinne 

är för smal.

Jag måste gnaga 
för att inte tänderna 

ska bli för långa.

Jag tycker om 
att gömma mig i halm.

M

U

U
M

U

M

M
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Ökenråtta, sköldpadda eller 
papegoja?
Skriv rätt nummer vid rätt bild.

 1  Jag har en lång svans.

 2  Jag har en näbb.

 3   När jag blir rädd drar jag in huvudet  

och benen.

 4  Jag sitter på en pinne.

 5  Jag har ett skal.

 6  Jag har vassa tänder att gnaga med.

 7  Jag har päls.

 8  Jag kan flyga.

 9  Jag dricker vatten ur en skål.

10  Jag har en kort svansstump.

11  Jag har två öron.

12  Jag har fjädrar.

Måla djuren i färger du tycker passar.

1 6 7 11

2 4 8 12

3 5 9 10



18

Gömda husdjur
I rutan finns namnen på sju olika husdjur gömda.
Ringa in namnen.
Namnen kan stå vågrätt eller lodrätt.

 Å S K Ö L D P A D D A

 P A D K A N U H A T T

 T R Ö S T I S U N A R

 S Ö K E R R U N D A E

 T R E K A N N D A R K

 M I N M A R S V I N A

 K A R Å T M A R H U T

 A P Å F I K L A N A T

 N Ö T S K R O M P L A

 I N T E H A M S T E R

 N J A L K Å M U R K A
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Husdjurskryss

2

6

5
1

3

8

4

7

3


2


5


6


4

1 ©

8 ©

7 

M

A

R

S

V

I

NA NIK

S

L

Ö

P

DLUG F I S K

A

T

TALNU

H

N

D

A

A

U S
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Samla frimärken
Läs texten.
Sätt kryss för det som är sant.

21

h Flickan nyser. 

h Flickan har en mössa på huvudet.

h En katt klättrar i gardinen.

h Hunden blir rädd. 

h Flickan har många frimärken. 

h Hunden biter flickan i benet.

h Det ligger en penna på bordet. 

h  Flickan har ett förstoringsglas  
i handen. 

h Flickan sitter på en stubbe.

h Frimärkena flyger omkring. 

h Det brinner en eld på bordet.

h Flickan ligger på bordet.

h En liten mus tar ett frimärke. 

h Musen har en rosett på svansen.

h Flickan sitter på en stol. 

h En liten ekorre äter nötter.

h Flickan har glasögon.

h Ett fönster är öppet. 

h  Det ligger ett frimärksalbum  
på bordet. 

h Hunden jagar musen.

h Flickan har långt hår. 
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Djurfrimärken
Läs texten.
Gör som det står. Du får ett ord.

Om något av djuren gärna äter andra djur skriver du A i den första rutan. 
Om alla djuren har öron skriver du R i den första rutan.

Om fyra av djuren har fyra ben var skriver du L i den andra rutan. 
Om ett av djuren är en insekt skriver du S i den andra rutan.

Om ett av djuren lever under vatten skriver du P i den tredje rutan. 
Om ett av djuren kan klättra i träd skriver du B i den tredje rutan.

Om det står 7 kr på frimärket med älgen skriver du U i den fjärde rutan. 
Om det står 6 kr på frimärket med räven skriver du A i den fjärde rutan.

Om två av djuren har horn skriver du L i den femte rutan. 
Om ett av djuren har vingar skriver du M i den femte rutan.

A L B U M

23

Fem sagofrimärken
Läs texten.
Skriv rätt nummer vid frimärkena.

1.  Har du flugit? En gång flög jag över hela Sverige på en gås.  
Det var en spännande resa må du tro.

2.  Är du mörkrädd? Det är inte jag! Jag sitter på en sten och blåser  
i mitt horn, medan stjärnorna glimmar.

3.  Jag är världens starkaste flicka! På frimärket kan du se mina två 
husdjur.

4.  Mina kläder hade blivit alldeles för små. Men tack vare ullen från  
ett lamm kunde jag få nya, fina kläder.

5.  En gång gav jag mig ut på en resa. Jag red inte på en häst, utan på 
ryggen av ett djur som inte andra brukar rida på.

2 5

41

3
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Rita frimärken
Läs texten, rita och måla.

Här ska du rita en hund.  
 
Hunden ska vara brun med  
svarta prickar.

På det här frimärket ska du rita 
och måla en kung. Kungen ska ha 
en krona på huvudet.  
 
Måla kronan gul.

gul

brun

25

På det här frimärket ska du 
rita en blomma.  
 
Måla den i passande färger.

Det här frimärket 
ska föreställa något 
du kan åka med. 
Välj själv vad. 
 
Måla det i passande 
färger.

Valfritt
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Jul eller påsk?
Läs texten.
Skriv J på den tomma raden om meningen passar till jul.
Skriv P på den tomma raden om meningen passar till påsk.

_____ Vi klär vår gran.

_____ Jag får ett stort ägg med godis.

_____ I en vas har vi påskris med fjädrar.

_____ Tomten kommer på kvällen.

_____ Vi bakar pepparkakor.

_____ Några påskkärringar knackar på dörren.

_____ Vi ställer fram halmbocken med röda band.

_____ Jag har just öppnat sista luckan på min kalender.

_____ Vi har en gul duk på bordet.

_____ Jag slår in paket.

_____ Vi har satt några gula plastkycklingar på kylskåpsdörren.

_____ I bokhyllan står en vackert röd julstjärna.

_____ Vi målar frukostäggen i vackra färger.

_____ Vi äter skinka och gröt.

J

P

P

J

J

P

J

J

P

J

P

J

P

J
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Helgkryss
1.

2. Tomtar och pepparkakor passar till den här högtiden.

3.

4. Pojken ..... ett ägg. 

5. Kycklingar och ägg passar till den här högtiden.

6.

7. Tomtemor ... om i grytan.

8.

9.

10.

6


4


2


5 

3 

1 

7 

10 

8


9 

KSÅP

E

A

RÖR

A

L AKLUJ
U

L

Å

M TOT

K

AH R E

K

A NRG

Ä

G
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Julkort och påskkort
Läs texten.
Skriv rätt nummer vid korten.

1.  Det är sent på kvällen. Utanför stugan smyger en räv.

2.  Tänk vad vi har pyntat. Vi har satt fjädrar i påskriset, små kycklingar 
här och var och mitt på bordet har vi ställt en korg fylld med ägg.

3.  Tiden går så långsamt när man väntar. Men nu kommer äntligen 
tomten med alla paketen.

4.  De tre vise männen kommer ridande på sina kameler. De har med sig 
gåvor till det nyfödda Jesusbarnet.

5.  Två påskkärringar knackar på. De delar ut påskkort och undrar om de 
godis kan få.

6.  Jag undrar om något är till mig?

7.  Tänk att vi äntligen hittade en gran. Nu ska vi hem och klä den med 
glasbollar och glitter.

8. När vi nu fått glasyren på plats är vårt pepparkakshus klart.

29

3

8

2

6

4

1
5

7
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Hemliga ordet
Läs texten.
Gör som det står.  
Du får ett ord.

Om det sitter en katt på bordet ska du skriva B i den första rutan. 
Om det finns en gris under bordet ska du skriva G i den första rutan. 

Om det står en leksaksbil på en hylla ska du skriva R i den sjätte rutan.  
Om grisen har en rosett runt halsen ska du skiva T i den sjätte rutan.

Om det sitter en tomte på bordet ska du skriva A i den tredje rutan.  
Om det sitter en tomte under bordet ska du skriva O i den tredje rutan.

Om det finns nio paket på bilden ska du skriva T i den fjärde rutan. 
Om det finns sju paket på bilden ska du skriva S i den fjärde rutan.  

Om en av tomtarna har en hammare ska du skriva L i den andra rutan.  
Om en av tomtarna har en såg ska du skriva R i den andra rutan.

Om två av tomtarna har glasögon ska du skriva E i den femte rutan. 
Om en av tomtarna har glasögon ska du skriva Y i den femte rutan. 

G L A S Y R
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Bandet runt harens hals ska du måla gult. Ett hjärta sitter fast vid bandet.  
Måla hjärtat rött och haren brun.

I bakgrunden finns några påskliljor. Måla blommorna gula och bladen gröna.

På bilden finns fyra ägg. Ägget längst till vänster ska vara blått.  
Ägget längst till höger ska vara lila. De andra äggen ska vara gula. 

Ovanför det lila ägget finns några blommor. Måla blommorna röda.

Haren sitter på en gräsmatta. Måla gräset grönt.

blå gul gul lila

brunröd

röd

röd

röd

grön

gul

gul
gul

gul

Påskharen
Läs texten och måla bilden.
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Vad flyter?
Läs och ringa in de föremål som flyter.

Julia

 en båt med segel 

en dyrbar guldring  
en torr bräda

  en prickig boll 

 en vacker glaskula  en rostig spik

    en smutsig kork         en gul badring

 en lyxig bil   en liten sten

  en röd simdyna 

en vass såg

en gammal skruv 

en tom flaska med kork

ett par glasögon
 

     en blå kanot
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Nere vid bryggan ligger fyra båtar. 

På den ena sidan av bryggan ligger en ensam, gammal båt.  
Den är röd och heter Elvira. 

Mitt emot den ensamma båten ligger de andra båtarna.  
Båten närmast stranden heter Agda. Den har en mast och är grön. 

Mellan Agda och en brun båt ligger en gul båt. Den gula båten heter Saga. 

Den bruna båten heter Julia.

Båtar
Läs texten.
Skriv rätt namn  
på de olika båtarna. 
Måla båtarna i rätt färger.

Saga
Agda

Elvira

gul

brun

grön

röd
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Tre olika båtar

Optimistjolle
Optimistjollen är en segeljolle. 
Den har bara ett segel. Optimist-
jollen passar för den som vill lära 
sig segla. 

Hydrokopter
Hydrokoptern drivs framåt med 
hjälp av en motor och en stor 
flygplanspropeller. Båtens botten 
är platt. Därför kan man lätt ta sig 
fram med en hydrokopter där det 
är grunt eller mycket vattenväxter.

Kajak
En kajak har ingen motor och 
inget segel. Den drivs framåt med 
hjälp av en paddel. Hålet man 
sitter i kallas sittbrunn.

35

Läs frågorna.
Skriv O om svaret är optimistjolle.
Skriv K om svaret är kajak.
Skriv H om svaret är hydrokopter.

Vilken båt har segel? __________

I vilken båt tror du det ryms flest människor? __________

Vilken båt drivs framåt med paddel? __________

Vilken båt drivs framåt med en propeller? __________

Vilken båt är kortast? __________

I vilken båt finns det en sittbrunn?  __________

Vilken båt passar bra där det är mycket vattenväxter? __________

Vilken båt är smalast? __________

Vilken båt har en mast? __________

Vilken båt har en motor? __________

Vilken båt tror du är snabbast? __________

I vilken båt skulle du helst vilja åka? __________

O

H

K

H

O

K

H

K

O

H

H

H, K eller O
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Segelbåten
Läs texten och måla.

Måla focken och storseglet gula.

Måla masten och bommen blåa.

Måla rodret och kölen svarta.

Måla resten av båten röd.

akter
(längst bak 
på en båt)

storsegel

roder
köl

bom

fock

     för
(längst fram 
på en båt)

mast

blå

gul

gul

blå

svart

röd
röd

svart
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Båtkryss

1. Ett … är ett segel som sitter nära aktern.

2. Stången som sitter längst ner på storseglet kallas …

3. Stolpen som seglen sitter fast vid kallas …

4. En … är ett segel som sitter nära fören.

5.

6. Längst fram på båten kallas …

7. Längst bak på båten kallas …

8. 

9.  En fena som sitter under en  
segelbåt kallas …

5


9


7


2


3


1 

6 

8 

4 
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Trollet i skogen 1

I det lilla kungariket, långt bortom berg och sjöar, var folk olyckliga. I den 
stora skogen, mitt i riket, hade nämligen ett fruktansvärt troll flyttat in. 
Det var stort som ett hus och luktade så förskräckligt att varken djur eller 
människor kunde vistas i skogen utan att bli illamående.

Trollet stal både kor och grisar från bönderna i trakten. Ibland hände det 
till och med att den elaka besten tog en häst att kalasa på. Bönderna som 
inte kunde göra något för att skydda sina husdjur gick till kungen och 
klagade.

Kungen visste inte heller vad han skulle ta sig till. Men så en dag fick 
han en idé. Han skulle ge sina söner 100 guldpengar var. Med hjälp av 
pengarna och sin list skulle de försöka få bort trollet från skogen.

39

Den äldste prinsen anställde sju riddare. Riddarna var klädda i blanka 
rustningar. De hade sköldar och svärd och red på kraftiga stridshästar. 
Tillsammans red de ut i skogen för att möta trollet.

På en äng i mitten av skogen fick de syn på trollet. Han var just i färd med 
att äta en levande gris. Riddarna drog upp sina svärd och red i galopp mot 
den otäcka varelsen. Trollet hörde riddarna komma och ryckte upp ett 
träd ur marken. Han svingade trädet med en sådan kraft att riddarna flög 
iväg som bollar ut över skogen. 

Sorgsen över att ha misslyckats smög sig prinsen tillbaka till slottet.

Resten av sagan kan du läsa på sidan 42–43.
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Ord i rutor
Läs texten och skriv ord som passar i de tomma rutorna.

Ett fruktansvärt                hade flyttat till 

den stora                  .

Bönderna gick till                  och                    .

Kungen gav 100                              till var och en 

av sina               .  Den                   prinsen 

anställde sju                     .

Trollet var just i färd med att          en          gris.

Trollet ryckte upp ett             ur                  .

t r o l l

s k o g e n

k u n g e n k l a g a d e

ä l d s t e

ir d d a r e

ä t a l e v a n d e

m a r kt r ä d e n

s ö n e r

g u l d p e n g a r
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Vad är det?
Läs texten.
Skriv rätt nummer vid bilderna.

1. Den här är något man håller framför sig som skydd.

2. Det här är ett djur som man kan rida på.

3. Det här är ett sagomonster som ofta har ring i näsan.

4. Det här är en man som ibland har en krona på sitt huvud.

5. Det här är en man som har en rustning av järn.

6. Det här är ett vapen av järn.

6

2

4

1

5

3
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Trollet i skogen 2

Den andre prinsen köpte en ilsken elefant för sina guldpengar. Elefanten 
som var klädd i en enorm järnrustning hade varit med i många krig.  
Den var tränad att rusa på sina fiender och trampa ner dem. Prinsen satte 
sig på sin elefant och red ut i skogen.

På en äng mitt i skogen fick han syn på trollet. Trollet satt och gnagde 
på en ko. Elefanten trumpetade vilt och rusade på sin fiende. Men trollet 
grep tag i elefantens snabel och knöt en kraftig knut på den. Den stackars 
elefanten blev så skräckslagen att den rusade ut ur skogen. Prinsen 
försökte hålla sig kvar av alla krafter. Ännu en prins hade misslyckats med 
sitt uppdrag.
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Den yngste prinsen köpte ingenting. Han tog sina guldpengar och 
vandrade ensam ut i skogen. Han visslade en glad melodi. När han 
upptäckte trollet på en äng mitt i skogen började han kasta guldpengar 
omkring sig.

– Varför slänger du guld omkring dig? ropade trollet medan han girigt 

spärrade upp sina ögon.

– Jag har så mycket guld att jag inte vet vad jag ska göra av det, svarade 

prinsen.

– Var har du fått allt guld ifrån? frågade trollet så vänligt han kunde.

– Där borta bakom bergen, där solen går ner, finns en hög med guld. Och 
guldhögen är så stor att det tar en hel dag att gå runt den. Följ bara solen 
så hittar du vägen.

Knappt hade den unge prinsen talat klart förrän trollet skyndade sig iväg 
mot bergen. Han sprang och sprang så fort han kunde. Men trollet hann 
ändå inte ikapp solen. 

Efter den dagen har trollet aldrig synts till. Kanske jagar han ännu solen. 
Vem vet?
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Sätt kryss framför den mening som är rätt.

h Den andre prinsen köpte en elefant för sina guldpengar. 

h Elefanten var klädd i en järnrustning. 

h När den andre prinsen kom satt trollet och gnagde på en get.

h Elefanten jagade bort trollet.

h Trollet knöt en knut på elefantens snabel. 

h Den yngste prinsen köpte ingenting. 

h Den yngste prinsen köpte ett lejon för sina guldpengar.

h Den yngste prinsen slängde guld omkring sig. 

h Prinsen lurade trollet att det fanns en hög med guld bakom bergen.

h Trollet åt upp den yngste prinsen.

h Trollet försökte springa ikapp solen. 

h När trollet inte hittade något guld kom han tillbaka.
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Trollordet
Läs texten.
Gör som det står.

Om troll har svans skriver du N i den första rutan.

Om troll finns på riktigt skriver du R i den första rutan.

Om hästar har horn skriver du M i den tredje rutan.

Om hästar har hovar skriver du S i den tredje rutan.

Om det finns träd i skogen skriver du G i den sjunde rutan.

Om solen är en ost skriver du A i den sjunde rutan.

Om elefanter har två ben skriver du E i den femte rutan.

Om elefanter har snabel skriver du I i den femte rutan.

Om guld är blått skriver du A i den andra rutan.

Om guld är gult skriver du O i den andra rutan.

Om troll kan vara elaka skriver du N i den sjätte rutan.

Om troll kan flyga skriver du K i den sjätte rutan.

Om en kung kan bo i ett slott skriver du R i den fjärde rutan. 

Om du är en kung skriver du L i den fjärde rutan.

N O S R I N G
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Troll
Skriv rätt namn vid vart och ett av trollen.

Ett av trollen heter Knota.  
Hon har en ring i näsan och en  
mössa på huvudet. Hon sitter lutad  
mot en sten och sover.

På en stubbe sitter trollet Sveda.  
Sveda kysser en ödla. Hon hoppas  
att den ska förvandlas till en trollgubbe.

Ett av trollen ligger på marken  
och petar sig i näsan. Det trollet  
heter Pilk.

I ett träd sitter det lilla trollet Moss.  
Han sitter och kastar kottar på sin  
vän Snirk.

Mellan Snirk och Knota sitter  
trollet Bark. Han har hela  
handen full med mask.

Moss

Snirk

Bark

Knota

Sveda

Pilk
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Prins eller troll?
Skriv rätt nummer vid rätt bild.

1. Jag kommer ofta ridande på en häst.

2. Mitt hår är rufsigt och smutsigt.

3. Jag älskar att vara elak.

4. Jag är son till kungen.

5. Ibland bär jag en krona på mitt huvud.

6. Jag luktar förskräckligt illa.

7. Jag har vackra kläder.

8. Jag har en ring i näsan.

1 4 5 7 2 3 6 8



1


3


7


6


5


8 

4 
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Trollkryss
 
1.  Trollet sitter lutad  

mot ett …

2. Han har en ring i sin …

3.  Han har en liten, svart …  
på huvudet.

4.  På en … har han ställt  
en smutsig mugg.

5.  Tårna sticker ut ur hålen  
på hans … 

6. Ett litet … är fastknutet i hatten.

7. Han sitter på en svart … 

8.  Han har ett …  
knutet runt magen. 


