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Vad finns i krukan?
Läs texten.
Skriv rätt svar på den tomma raden.

Den unga indianflickan Månstråle har en kruka. I krukan finns det något 
som Månstråle hittade i skogen. Det hon hittade fanns vid en bäck. Hon 
såg det inte först, men så plötsligt hoppade det till. Hon kunde fånga det 
med handen och sedan stoppa ner det i krukan. Hon ska ha det som sitt 
husdjur.  

Det hon hittade har fem bokstäver.

 
Den tredje bokstaven är ett O.

Den andra bokstaven kommer före S  i alfabetet.

Den sista bokstaven är alfabetets första bokstav.

Den första bokstaven kommer efter F i alfabetet.

Den fjärde bokstaven är ett D.

Vad finns i Månstråles kruka? GRODA

Himmel och Pannkaka 5
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Titta på bilden.
Dra streck till rätt slut.

Flickan med en fjäder i håret gnager på ett ben.

Pojken med pannband klättrar i ett träd.

Pojken med svarta byxor trummar på en trumma.

Den lilla hunden stegrar sig.

En ekorre skjuter med pilbåge.

Flickan med randig kjol kastar kniv.

Barnet som är barfota rider på en häst.

Den svarta hästen leker med en docka.

Den vita hästen täljer på en pinne.

Mannen med två fjädrar i håret äter gräs.

Indianer



76

Mockasiner
Läs texten.
Skriv stammarnas namn  
under mockasinerna. 

Indianerna hade mockasiner på fötterna. Mockasinerna gjorde de av läder. 
Ofta målade de dem i vackra färger. De olika indianstammarna hade sina 
egna mönster. Därför kunde man se vilken stam en indian kom ifrån 
genom att titta på mockasinerna. 

Skriv Crow  under mönstret som liknar ett kors.

Skriv Mandan  under mockasinen som har en rund ring i sitt mönster.

Skriv Sioux  under mockasinen som har ränder i sitt mönster.

Måla mockasinerna i färger som du tycker passar.

Totempålen
Läs texten, rita och måla.

Djuret näst längst upp är en råtta.  
Rita ögon på råttan.  
Måla råttan röd.

Det översta djuret är en fågel.  
Rita en näbb på den.  
Måla fågeln gul.

Det nedersta djuret är en björn.  
Rita öron på björnen.  
Måla björnen blå.

Det näst nedersta djuret är en buffel.  
Rita horn på buffeln.  
Måla buffeln brun.

Mandan Sioux Crow

gul

röd

brun

blå
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Fyra kanoter
Läs texten.
Skriv rätt nummer vid de olika kanoterna.

1  I den här kanoten sitter tre indianer, två män och en kvinna. En av 
indianerna har två fjädrar i håret. En annan indian håller en pilbåge  
i handen. Indiankvinnan har tagit med sig sin hund. En sol finns  
målad på kanoten.

2  I den här kanoten finns en hund. Två av indianerna paddlar medan  
den tredje sitter i mitten av kanoten. En buffel finns målad på kanoten.  
En av indianerna håller ett spjut i handen.

3  En av indianerna håller en pilbåge i handen. De andra två indianerna 
paddlar. Längst fram på kanoten har någon målat en buffel.

4  Längst fram på den här kanoten är en buffel målad. En av indianerna 
har två fjädrar på huvudet och en indian har en pilbåge i handen.  
I kanoten finns en liten katt.  
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Indiankoden
Byt ut siffrorna mot bokstäver.
Läs texten och rita i rutorna. A=1 B=2 D=3

E=4 G=5 H=6 I=7 J=8 K=9 L=10 M=11 N=12

O=13 P=14 R=15 S=16 T=17 U=18 V=19 Å=20 Ä=21

Rita så att indianen

16 9 8 18 17 4 15

14 1 3 3 10 1 156 21 16 17

17 21 10 17

16 19 1 15 17

9 1 12 13 17

14 20

4 12

4 12

4 12

16 7 17 17 4 15

16 21 17 17 4 15

17 21 12 3 4 15

11 4 3
18 14 14 4 17 17

4 10 3

14 7 10 2 20 5 4

Rita så att indianen

Rita så att indianen

Rita så att indianen
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Hästar
Läs texten.
Skriv rätt namn ovanför hästarna.
Måla hästarna i rätt färger. 

 
Varje vecka kommer skolbarn i alla åldrar till Ekebystallet för att rida  
och för att sköta hästarna som finns där. Varje barn har sin egen favorit 
bland hästarna.

 
I en del av stallet står fyra hästar som många tycker om. De har var sin 
spilta intill varandra.

Santos står längst till vänster. Han är väldigt snäll, men inte särskilt pigg. 
Santos är helt brun. Bakom honom har visst någon glömt en hink.

 
I spiltan närmast Santos står Dollar. Han springer gärna fort trots att han 
är liten. Dollar är svart.

 
Mellan Dollar och Caruso står Sally och tuggar hö. Hon har varit mycket  
i ridhuset idag och blivit riden av många olika barn. Hon känner sig 
väldigt trött. Sally är vit med svarta fläckar.

 
Caruso har samma färg som Santos. Caruso är rolig att rida på, men han 
är väldigt busig. Ofta försöker han gå sin egen väg istället för att lyda sin 
ryttare.

Santos Dollar Sally Caruso

brun

vit
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t
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svartbrun
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Hur du ryktar en häst
Varje dag måste du rykta hästen. På bilden på nästa sida  kan du se vilka 
olika verktyg du behöver.

Före och efter varje ridtur ska hovarna kratsas. Det betyder att du ska lyfta 
upp en hov i taget och sedan peta bort jord och småsten med en hovkrats.

För att få bort lera och svett som kletat ihop hästens päls använder du en 
rotborste. 

Päls, man och svans kan du borsta med ryktborste. Du rengör ryktborsten 
med en ryktskrapa.

Ögonen, näsborrarna och läpparna tvättar du med en svamp.

När allt är klart gnider du hela hästen blank med en handduk.

man

bog

hov

skank

svans

manke
nosrygg

rotborste

tvättsvamp

handduk

ryktskrapa

hovkrats

ryktborste

Svara på frågorna.

Vilket verktyg använder du för 
att rengöra hästens hovar?

Med vilket verktyg tar du bort 
lera från hästens päls?

Med vilket verktyg rengör du 
ryktborsten?

Vad använder du för att tvätta 
hästens ögon?

Sätt kryss för det du tror stämmer.

h En häst kan stå på bakbenen.

h En häst kan hoppa över en buss.

h En häst har tänder.

h En häst kan läsa.

h Hästar kan simma.

h En häst kan äta hö.

h Du kan lyfta en häst.

h En häst kan vara tio år gammal.

h Hästar kan vara blåa.

h Håret på hästens nacke kallas man.

h En häst kan dra en vagn.

hovkrats

rotborste
ryktskrapa
tvättsvamp
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Skogsritten

Hej!

Jag heter Malin och är tio år. Jag bor i en by som ligger ett par mil utanför 
Umeå. Jag hälsar ofta på hemma hos min mormor och morfar som bor i 
samma by. 

Den sista tiden har jag varit där minst en gång varje dag. Det beror på 
att mormor och morfar har köpt en ponny. Jag älskar hästar och den här 
ponnyn får jag sköta precis som om den var min egen. Ponnyn heter Pyret 
och är en ljusbrun norsk fjordhäst, med vit svans och en kort stubbig man. 

Jag har gått i ridskola i två år och jag känner mig ganska duktig på att rida. 
Men förra lördagen var jag med om en ridtur som jag aldrig kommer 
att glömma. Jag ville prova att rida på skogsstigen som mamma red när 
hon var barn. Mormor ville egentligen inte att jag skulle rida ut i skogen 
ensam, men jag lyckades övertala henne.

På landsvägen verkade Pyret både trött och slö. Jag fick hela tiden mana på 
henne. Vi vek av från vägen in mot skogen. Pyret trilskades hela tiden och 
när vi kom fram till en bäck vägrade hon att hoppa över. Nu blev jag så 
arg att jag stötte mina hälar hårt i Pyrets sidor. Då satte hon plötsligt fart. 
Med ett skutt var vi över bäcken och Pyret fortsatte i hög fart längs stigen.

Hästkryss  5  Håret på hästens nacke kallas ...

 6  Hästens fot kallas ...

 7 Hästen kan vifta med sin ...
1
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Jag försökte dra i tyglarna, men Pyret böjde ner sitt huvud och fortsatte 
att springa. Jag kunde inte få stopp på henne. Träden tycktes susa förbi 
mig på båda sidor och jag var skräckslagen. Jag ångrade att jag hade ridit 
ut i skogen. En kvist slog till mig i ansiktet och jag kände hur det sved på 
kinden. Tårarna rann utför mina kinder och jag gjorde allt jag kunde för 
att hålla mig kvar.

Pyret hoppade över ännu en bäck och snart var vi ute på landsvägen igen. 
Vi var i full fart på väg tillbaka mot mormor och morfars gård.

När vi närmade oss lagården saktade Pyret in. Hon skrittade sakta fram till 
en vagn med korn och började tugga i sig, som om ingenting hade hänt. 
Jag darrade i hela kroppen och grät, när jag hoppade av ponnyn.

- Jag ska aldrig mer rida på dig, din dumma häst! skrek jag, medan jag 
stirrade henne stint i ögonen.

Pyret stirrade tillbaka och puffade sedan till mig med mulen. Hon ville ha 
socker. När hon förstod att hon inte skulle få något av mig fortsatte hon 
att äta av kornet.

Som du kanske förstår, var det inte sista gången jag red på Pyret. Redan 
nästa dag red jag på henne igen. Men den här gången undvek jag skogen.

Hej då från Malin Ringa in rätt svar.

Var bodde Malins mormor och morfar? nära Malmö nära Umeå

Vilken sorts ponny var det? en fjordhäst  ett russ

Vilken färg hade ponnyn? svart ljusbrun

Hur länge hade Malin gått i ridskola? två år fyra år

Vad var det som Pyret hoppade över? en stock en bäck

Vad var det som slog Malin i ansiktet? en man en kvist

Vad gjorde ponnyn när de kom tillbaka ? åt korn föll omkull

Vad ville Pyret ha när hon puffade till Malin? bröd socker
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Olika hästraser
Läs texten.
Skriv rätt namn på rasen under hästarna.

Världens största häst är shirehästen. Den är högre än 170 centimeter över 
manken.

 
En av de minsta hästarna är shetlandsponnyn. Den är oftast mindre än en 
meter över manken.

 
En norsk fjordhäst har en man som är stubbad och står rätt upp. En 
mongolsk häst har nästan samma kroppsform och storlek som fjord-
hästen. Man kan ändå skilja dem åt. Den mongolska hästen har vit  
mule och fjordhästen har en svart rand i sin man.

 
Pintohästen är svart eller brun med vita fläckar.

 
Ett arabiskt fullblod är ofta vitt.

pintohäst

norsk
fjordhäst

shirehäst

shetlands-
ponny

arabiskt
fullblod

mongolsk
häst
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Den snåla hästen 1

I den lilla byn Hovsta bodde många hästar. Hästarna njöt av den sköna 
sommarvärmen och det fanns gott om mat på de gröna, böljande ängarna.

I ett vackert, vitmålat stall, med blanka mässingsknoppar på alla dörrar, bodde 
Blanka. Hon var den rikaste hästen i hela Hovsta. Längst inne i hennes stall 
fanns ett rum med en kraftig dörr. På dörren satt ett stort lås. Det var bara 
Blanka själv som hade nyckeln till det låset. I rummet där bakom fanns något 
mycket värdefullt. Där fanns nämligen tusentals kilo med havre.

När hösten kom regnade det värre än någon annan höst. Nästan all havre, 
som växte på åkrarna, ruttnade bort. Hästarna i Hovsta blev mycket oroliga 
att de skulle behöva svälta när vintern kom.

Arbetshästen Brunte hade brutit ett ben. Därför kunde han inte samla ihop 
någon mat till vintern. Han haltade till Blankas stall och bad den rika hästen 
om hjälp.

– Snälla Blanka, sa Brunte. Var snäll och ge mig lite havre så att jag slipper 
svälta i vinter.

– Du skulle ha samlat ihop havre medan du kunde, svarade Blanka. Ger 
jag dig havre så vill alla de andra ha. Då får jag inget över till mig själv.

Bedrövad gick Brunte sin väg.

Strax efteråt kom det unga stoet Bella, som hade fått två små föl. Hon 
hade inte heller hunnit samla tillräckligt med mat till vintern. Nu gick hon 
till Blanka och bad att få havre till sina små hungriga föl. 

– Snälla Blanka! Ge mig lite havre så att mina stackars föl slipper svälta, 
bad Bella. Det har tagit så mycket tid att ta hand om mina små så jag har 
inte hunnit samla någon mat.

– Du borde ha samlat havre innan du skaffade föl, svarade Blanka surt. 
Ger jag dig havre så vill alla de andra ha. Då får jag inget över till mig själv.

Berättelsen fortsätter på sidan 24.

Kryssa för det som är sant.

h Hästarna bodde i den lilla byn Hovsta.

h Den rikaste hästen i byn hette Brunte.

h Hästen Blanka bodde i ett vitt stall.

h I Blankas stall fanns en dörr med ett stort lås.

h I rummet bakom dörren fanns en stor guldskatt.

h Hösten var torrare än någon annan höst.

h Nästan all havre på åkrarna ruttnade bort.

h Arbetshästen Brunte hade brutit ett ben.

h Stoet Bella hade två små föl.

h Bella fick havre av Blanka.
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Den snåla hästen 2

Lite senare kom den gamle hästen Svarten stapplande upp till stallet där 
Blanka bodde. Eftersom Svarten var så gammal hade inte han heller orkat 
samla någon mat under sommaren. Han kom nu till Blankas stall för att 
be om lite havre. Den gamle hästen sparkade försiktigt med sin ena hov 
mot dörren.

När Blanka såg Svarten förstod hon att det var ännu en tiggare. Därför 
öppnade hon inte ens dörren. Hon låtsades att hon inte var hemma och 
till slut stapplade gamle Svarten sin väg. 

När vintern kom blev det ont om mat i Hovsta. Hästarna åt gammalt hö 
eller halm. Men ingen behövde svälta eftersom alla delade med sig av den 
mat de hade. Alla utom Blanka som gick omkring i sitt stall och bevakade 
dörren med det stora låset. Hon hade blivit mycket ensam eftersom hon 
inte släppte in någon i sitt vackra stall. 

Blanka tittade ut genom ett fönster för att vara säker på att hon verkligen 
var ensam. Hon visste att de andra hästarna i Hovsta hade ont om mat. 
Nu var det äntligen dags att ta ett smakprov av den saftiga havren. Det 
kurrade i magen och Blanka slickade sig om munnen. Hon sa tyst för sig 
själv: 

– Om jag ger havre till någon så vill alla de andra ha. Då får jag inget över 
till mig själv. 

Blanka tog fram sin nyckel och vred försiktigt om den i låset. Hon puffade 
upp den tunga dörren. När ögonen hade vant sig vid mörkret blev hon 
kall av skräck. 

Rummet var tomt! Inte så mycket som ett korn fanns kvar. Från ett hål 
i hörnet av rummet hade hundratals råttor kommit in och kalasat på 
Blankas havre.

Blanka var djupt bedrövad. Vem skulle hon nu be om havre för att slippa 
svälta under vintern?

Han var för gammal för att orka.

Hon var rädd för att själv 

bli utan.

Svara på frågorna.

Varför hade inte Svarten samlat in någon mat?

Varför delade inte Blanka med sig av sin mat?

Skriv gärna en fortsättning på berättelsen.

25



2726

Olika fåglar
Läs texten.
Skriv rätt namn under var och en av bilderna.

Tofsmesen bor i barrskogar där den äter insekter. Den äter också frön från 
tall och gran. Du känner igen den på tofsen som sticker upp från huvudet.

Talgoxen besöker gärna fågelbord eller kärvar som vi människor sätter 
ut på vintern. Den bygger också sitt bo i närheten av oss människor. Den 
kan bygga bo i en fågelholk, en brevlåda eller kanske under en takpanna. 
Talgoxen är lätt att känna igen. Den har en stor vit fläck under varje öga 
och ett randigt mönster på sina vingar. Dessutom är den gul på bröstet.

Djupt inne i skogen bor hornugglan. På nätterna sitter den i ett träd och 
spanar efter möss att äta. Du känner lättast igen hornugglan på de två 
öronliknande tofsarna. Den har också fläckar över hela kroppen.

Fiskgjusen bygger sitt bo i närheten av vatten. I vattnet hittar den fisk 
som den fångar med hjälp av sina kraftiga klor. Fiskgjusen har en kraftig, 
krokig näbb som den sliter sönder sitt byte med.

Snabbt som en pil flyger ladusvalan genom luften. Då och då fångar den 
en fluga, en mygga eller en fjäril att äta. Du känner igen ladusvalan på att 
den har två långa spröt som sticker ut från stjärten. Ladusvalan bor nästan 
alltid i närheten av människor. Den bygger gärna sitt bo av lera och strån 
under taket i en lada.

ladusvala

fiskgjuse hornuggla

talgoxe

tofsmes
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Kondoren är en av världens största fåglar. Den kan vara tre meter mellan 
vingspetsarna.

På huvudet saknar den helt fjädrar och i pannan har den en köttig kam, 
som liknar en tuppkam. Det gör att kondoren ser lite märklig ut. Runt 
halsen har den en vit krage.

Kondoren är en rovfågel. Det betyder att den äter andra djur. Den har 
vassa klor som den kan hålla fast sitt byte med. Allra helst äter den döda 
djur. Kondoren kan bli mellan 30 och 50 år gammal.

Kolibrin är världens minsta fågel. Vissa vuxna kolibrier blir bara fem 
centimeter långa. Kolibrin på bilden är ritad i naturlig storlek. Det betyder 
att den är lika liten som på bilden. 

Kolibrin har en märklig flygteknik. Den kan slå väldigt snabbt med sina 
vingar, upp till 78 gånger varje sekund. Dessutom kan den stå still i luften 
och till och med flyga baklänges.

I blommor finns nektar som kolibrin vill äta. Kolibrin har en lång, 
smal näbb och en tunga som liknar ett rör. Därför kan den nå långt in i 
blommorna för att suga nektar.

Kolibri

  1 Jag har inga fjädrar på huvudet.

  2 Jag kan flyga baklänges. 

  3  Jag kan slå snabbt med mina 
vingar. 

  4  Det kan vara tre meter mellan 
mina vingspetsar.

  5 Jag är väldigt liten. 

   6 Jag äter andra djur.

   7 Jag har en kam i pannan.

   8  Jag suger gärna nektar från 
blommor. 

   9  Runt halsen har jag en vit  
krage.

 10 Jag har en lång, smal näbb.

Läs texten.
Skriv rätt nummer i rutorna.

1 4 6 7 9

2 3 5 8 10



Vilket ord fick du? 

FLYGA
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Pingvin Läs och ringa in bokstaven 
framför de meningar som  
är rätt.

Pingvinen är en fågel som inte kan 
flyga. Men den kan simma bra 
med sina små vingar. I havet hittar 
den mat. Den äter gärna fisk och 
räkor.

De flesta pingviner bor där 
det är väldigt kallt. Därför har 
pingvinerna ett tjockt lager fett 
som skyddar mot kylan. Fjädrarna 
hjälper också pingvinerna att hålla 
värmen.

Stork
Läs och ringa in bokstaven 
framför de meningar som 
är rätt.

Det är en vacker syn att se en stork 
komma flygande med sina långa, 
breda vingar. Kanske landar den på 
ett hustak där den har byggt sitt bo.

Fisk är storkens vanligaste föda. 
Storken har stor nytta av sin långa 
hals, sin långa näbb och sina långa 
ben, när den går i vattnet och letar 
efter småfisk.

F Jag har en lång näbb.

A Jag har korta, smala vingar.

L Ibland bygger jag mitt bo på ett hustak.

I Jag är helt svart.

Y Jag har långa ben.

R Jag äter mest frön.

G Jag kan flyga.

L Jag har en krokig näbb.

A Jag äter gärna fisk.

S Pingviner har fyra ben.

V Pingviner kan simma.

Å Pingviner kan flyga.

I Pingviner har vingar.

N Pingviner kan äta fisk och räkor.

P Pingviner är helt vita.

O En pingvin är mindre än en kolibri.

G Pingviner kan vara svarta och vita.

E Pingviner kan bo där det är kallt.

R Pingviner äter enbart insekter.

Vilket ord fick du? 

VINGE
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Den våghalsiga skatungen 1
Längst in i skogen stod en mycket gammal ek. Högt uppe i toppen på den 
gamla eken fanns ett stort skatbo. I det stora skatboet låg fem små ägg som 
såg exakt likadana ut. Men de fem små skatungarna, som sedan kom ut, 
var sannerligen inte lika varandra.

En av ungarna var liten. En annan 
var stor. En var trött och en var 
pigg. Och den femte fågelungen 
var våghalsigare än alla de andra 
tillsammans. Det bästa den visste 
var att balansera på skatboets kant, 
medan de andra fågel ungarna 
tittade på med stor beundran i 
blicken.

Men en dag tappade den femte 
skatungen balansen och föll ut 
ur boet. De andra ungarna såg 
förskräckta hur deras syster damp 
ner i backen långt där nere.

Den våghalsiga skatungen hade 
tur. Hon landade rakt på en stor 
svamp och slog sig inte det minsta. 
Hon ruskade på huvudet och 
tittade upp mot skatboet där uppe 
i ekens topp. Hon förstod att det 
var omöjligt att ta sig dit upp på 
egen hand.

Mamma är ute i skogen och flyger. Jag kan lika gärna ta mig en promenad 
i skogen, tänkte den våghalsiga skatungen. Hon började gå längre och 
längre bort från den gamla eken.

När det hunnit bli eftermiddag kände sig skatungen både trött och 
hungrig. Hon började längta hem till sitt bo, sina syskon och sin mamma. 
Men nu kunde hon inte hitta tillbaka. Hon letade överallt efter den gamla 
eken, men ingenstans kunde hon hitta den. Uttröttad, hungrig och frusen 
la hon sig ner och väntade på den hemska natten.

Då hörde hon någon susa förbi ovanför hennes huvud. När hon tittade 
upp mot den blå himlen såg hon en trast.

 – Hjälp mig att komma hem, snyftade skatungen.

– Vi trastar är väldigt hjälpsamma och modiga, sa trasten. Men så modig 
är jag inte att jag riskerar mitt liv för en liten skatunge. Vet du inte att det 
finns en livsfarlig katt i skogen?

Berättelsen fortsätter på sidan 35.
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Kryssa för det som stämmer med 
berättelsen om skatungen.

h Skatboet låg i toppen av en gammal ek.

h Det fanns sju skatungar i boet.

h Alla skatungarna var väldigt försiktiga.

h En av ungarna balanserade på skatboets kant.

h Skatungen föll ur boet.

h Skatungen slog sig illa.

h Skatungen landade på en svamp.

h Skatungen klättrade upp i trädet.

h Skatmamman hämtade upp sin unge.

h Skatmamman var ute och flög i skogen.

h På eftermiddagen längtade skatungen hem.

h Skatungen hittade sitt bo.

h En trast susade förbi ovanför skatungen.

h Skatungen fick hjälp av trasten.

h Trasten berättade att det fanns en katt i skogen.

h En katt åt upp den lilla skatungen

Skatungen hörde ljudet av vingslag igen.  Nu var det en stilig duva som 
kom flygande.

– Vackra duva, hjälp mig så att inte katten tar mig! ropade skatungen.

– Jag vet att jag är vacker, svarade duvan. Men hjälper jag dig blir jag 
smutsig och ful och det vill jag sannerligen inte bli.

Ännu en gång hördes vingslag. Den här gången var det en smutsig, 
gammal kråka. Flaxande och kraxande slog den sig ner intill skatungen.

– Vill du ha hjälp din lilla sparv? kraxade kråkan.

– Min mamma har sagt att kråkor är smutsiga och elaka, svarade 
skatungen snorkigt. Hellre svälter jag ihjäl än tar emot hjälp från en dum 
kråka.

Kråkan blev ledsen och flög upp och satte sig högt uppe i en gran.

Den våghalsiga skatungen 2



Vackra  , hjälp mig så inte katten tar mig! ropade skatungen.

Men hjälper jag dig blir jag          och         .

En smutsig gammal       slog sig ner intill skatungen.

Vill du ha hjälp din lilla sparv?     kråkan.

Det blev allt        i skogen.

Det hungriga rovdjuret       sig om munnen.

Kråkan flög med skatungen ända till       .

Skatungen hörde ugglan        från toppen av en tall.
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Det blev allt mörkare i skogen. Varenda sten och stubbe verkade 
skrämmande. Inte långt därifrån låg katten som hade fått syn på den lilla 
skatungen. Det hungriga rovdjuret slickade sig om munnen. En skatstek! 
Så gott, tänkte han och började sakta smyga sig framåt.

Men just som katten gjorde sig beredd att ta ett språng mot skatungen 
kom kråkan åter flygande. Hon grabbade tag i den lilla fågelungen och flög 
med henne ända till skatboet. Där släppte kråkan försiktigt ner skatungen 
hos de oroliga syskonen. 

Så snart den lilla skatungen kommit i säkerhet flög kråkan sin väg och 
syntes aldrig mer till.

Högt uppe i toppen av en tall satt den gamla, kloka ugglan. Skatungen 
hörde henne hoa:

– Tänk på att det inte är viktigast vilken sorts fågel du är. Bland alla sorters 
fåglar finns både de som är snälla och de som är elaka.

Den lilla våghalsiga skatungen skämdes.

Läs texten.
Skriv orden som fattas i rutorna.

d u v a

s m u s i g f u lt

k r å ak

k r a ax ed

m ö r ak er

s l i kc d ea

s k a bt e to

o ah
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Hitta sju fåglar
I rutan finns namnen på sju olika fåglar gömda.
Ringa in namnen.
Namnen kan stå vågrätt eller lodrätt.

 L U K O L I B R I C K

 D U L O R A S V A L A

 K R Å K A H Ö N I S K

 K O L T R E M O L P Ö

 Å S K A T T D E R I L

 S K L O T E U R E N Å

 O A T T E N V I N G A

 S T A N N R A K E V A

 T A C K F E N O R I N

 O S T R A V E L E N I

 K O N D O R Ä V S R Å

Fågelkryss

▼1

▼7

▼8

▼5

▼
4

▼
2

▼

3

▼
6

 1  En liten fågel som kan flyga baklänges.

 2

 
 3  En fågel som inte kan flyga, men som simmar bra.

 

 

 4 

 

 5 

 6  Fågelmun

 7 

 
 8 

F
J

Ä G G

D

E

R IBI

N

G
V I N G EN

Ä

B E

B

I
N

P

LO

L
K

K
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En dag med Elin
Läs texten och rita.

Klockan halv sju vaknade Elin. 
Hon drack mjölk och åt smörgås 
till frukost. Rita ett glas i rutan där 
klockan är halv sju.

Klockan kvart över sju gick Elin ut 
med sin hund. Rita en hund  
i rutan där klockan visar kvart 
över sju.

Den här dagen var det friluftsdag  
i skolan. Dagen började med en 
skogspromenad. Kvart i elva åt 
alla sin matsäck. Rita en smörgås  
i rutan där klockan visar kvart  
i elva.

Halv tolv spelade Elins klass 
fotboll. Rita en fotboll i rutan där 
klockan visar halv tolv.

På kvällen var Elin trött. Klockan 
sex slog hon på TV:n och tittade 
med halvöppna ögon. Rita en TV 
 i rutan där klockan visar sex.

Klockan nio var det dags att lägga 
sig. Rita en kudde i rutan där 
klockan visar nio.
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Klockan
Skriv rätt nummer vid de olika klockorna.

1 Tjugo över två

2 Nio

3 Kvart i fyra

4 Halv åtta

 5 Kvart över sju

 6 Fem över fem

 7 Halv tre

 8 Kvart i sex

 9 Tjugo över åtta

10 Halv elva

11 Tolv

12 Kvart i tio

4 6

7 3

5 2

1 8

12 10

11 9



▼

2

▼

4

▼
6

▼
9

▼

7

▼11

▼10

▼8

▼5

▼1

▼3
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Hur mycket är klockan?
Läs meningarna 
och lös korsordet.

 1. Klockan är …

 2. Klockan är halv …

 3. Klockan är kvart i …

 4. Klockan är … fyra.  

 5. Klockan är tjugo i …

 6. Klockan är kvart över …

 7. Klockan är … åtta.  

 8. Klockan är … över två.  

 9. Klockan är … i elva.  

10. Klockan är fem … fem.

11. Klockan är … 

T I O

Å A

H

L

V

T T

V
L

A

H

E R

A
V

K V A R

A

Y
F E M

T

T R E

Ö
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Stölden

Nadine vaknade klockan sju på 
morgonen. Hon kände sig glad i 
hela kroppen, för idag skulle hon 
köpa fiskar till sitt akvarium.

Nadine hade aldrig haft något 
djur förut. Men igår, när det var 
hennes födelsedag, hade hon fått 
ett akvarium av sin morfar. 

Halv åtta åt Nadine frukost. Sedan 
letade hon fram pengarna som 
hon hade sparat. Det visade sig att 
hon hade mer än 100 kronor att 
köpa fiskar för. Hon stoppade ner 
pengarna i jackfickan och gick till 
skolan.

Den timmen pratade alla  
i klassen om hur det känns att bli 
bestulen. Många berättade om 
saker som de förlorat. Nadine 
tänkte bara på sitt tomma 
akvarium och på fiskarna som hon 
inte längre kunde köpa.

Klockan halv två slutade skolan. 
Nadine var den sista som gick ut 
ur klassrummet. Hon kände sig 
för ledsen för att gå hem. 

Sakta tog hon på sig sin jacka och 
stoppade händerna i fickorna. Då 
kände hon något! Ivrigt tog hon 

upp det som fanns i fickan. Det 
var hennes pengar! 

Den som hade tagit  pengarna 
hade stoppat tillbaka dem. Nadine 
jublade av glädje och sa sedan tyst 
för sig själv:

– Tack, snälla du som lämnade 
tillbaka pengarna!

Med lätta steg sprang hon till 
djuraffären. När hon kom in 
där kunde hon äntligen köpa de 
efterlängtade fiskarna.

Tjugo över elva var det lunch. Alla 
barnen tog på sig sina jackor och 
gick iväg till matsalen. Nadine 
stoppade ner handen i jackfickan.

Förskräckt stoppade hon ner 
handen även i den andra fickan. 
Pengarna var borta! Hon tog av sig 
jackan och klämde överallt på den. 
Men där fanns inga pengar.

Nadine grät hela lunchrasten. 
Klockan kvart över tolv ringde 
det in och hon berättade allt för 
fröken. 

Nadine hängde upp jackan på 
en krok utanför klassrummet 
och gick in. Klockan åtta började 
skolan. Tiden gick väldigt 
långsamt den här dagen. Hela 
tiden längtade hon efter att få gå 
till djuraffären och köpa fiskar till 
sitt akvarium.
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När hände det?
Skriv rätt siffra vid de olika klockorna.

1 Den här tiden vakande Nadine.

2 Den här tiden åt Nadine frukost.

3 Den här tiden började skolan.

4 Den här tiden var det lunch.

5 Den här tiden slutade lunchrasten.

6 Den här tiden slutade skolan.

4 1 6

3 5 2


