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VILJA

PRATA
•
•

Beskriv vilka saker (substantiv) som finns på bilden.
Beskriv vad som händer (verb) på bilden.

GRAMMATIK
•
•
•
•
•

Bestäm om sakerna (substantiven) är en eller ett.
Bestäm vad sakerna heter i singular och plural.
Bestäm vad verben heter i dåtid.
Byt namnen mot personliga pronomen (t ex han eller hon).
Leta efter ljud som låter likadant. Leta både bland orden som står i texten och orden
som ni har hittat på bilderna.

SKRIV
•
•
•
•
•
•

Skriv de substantiv som finns på bilden.
Skriv det som händer på bilden (nutid).
Skriv det som händer på bilden (dåtid).
Leta efter bokstäver som är likadana. Låter de likadant?
Skriv de ljud som låter likadant.
Skriv meningarna som står i boken. Byt namnen till personliga pronomen.

PRATA / FÖRKLARA
•
•

Vilken bild tycker du mest om?
Varför tycker du mest om den bilden?

•
•

Vilken bild tycker du minst om?
Varför tycker du minst om den bilden?
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VILJA

PRATA OCH SKRIV
1. Välj en sida i boken.
Exempel: Jag väljer sida 1.
”Ali arbetar på apotek”
2. Berätta om när du gjorde samma sak.
Exempel: Jag arbetade på en skola. Jag var lärare.
3. Skriv meningarna.

PRATA IGEN
•
•
•

Har du hjälm när du cyklar?
Har du hund?
Brukar du betala med kort?
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