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VILJA

TEMA 1: Ny på jorden, ny med orden
Sidan 6–7 Välkommen!
Sång: Namnsång

ORDLISTA
Hälsningsfraser
Hej!
God morgon!
God dag!
God kväll!
God natt!
Hej då!
Vi ses!
Ha det så bra!
Hur mår du?
Jag mår bra! Jag mår inte så bra.
Tack!

Familj
mamma
pappa
bror
syster
dotter/flicka
son/pojke
lillasyster/lillebror
storasyster/storebror
mormor/morfar
farmor/farfar
moster/morbror
faster/farbror
kusin
ensamstående
sambo
särbo
partner
gift
förlovad
änka/änkling
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TEMA 2: Väder och kläder
Sidan 8–9 Vad är det för väder i dag?
Sång: Imse vimse spindel

ORDLISTA
Barnkläder
tröja
linne
byxor
shorts
strumpor
strumpbyxor
sockor
skor
stövlar
gummistövlar
kängor
sandaler
halsduk
vantar
mössa
keps
overall
överdragsbyxor
regnkläder
regnställ
underställ
jacka
täckjacka
vindjacka
hatt
solhatt

Väder
Det snöar – snön faller
Det regnar – regnet faller
Det är mulet – det är grått och ingen sol
Det är molnigt – himlen är inte blå
Det är soligt – solen skiner
Det är vackert väder
Det är blåsigt – det blåser lite, det blåser
mycket – det är storm!
Det är vindstilla – det blåser inte alls
Det är åskväder med åska och blixtar
Det är varmt – jag är varm, jag svettas
Det är kallt – jag är kall, jag fryser
Soluppgång – solen går upp
Solnedgång – solen går ner
regnbåge
Klädmaterial
bomull
ull
fleece
syntet
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TEMA 3: Kropp och knopp
Sidan 10–11 Vad gör dig glad?
Sång: Klappa händerna

ORDLISTA
Känslor (Hur känner du dig?)
glad
sprallig
busig
munter
arg
ilsken
ledsen
sorgsen
vemodig
trygg
otrygg
orolig
stressad
trött
pigg
lugn
fri
ofri
nöjd
nyfiken
hungrig
mätt
humör
känslor
sinnesstämning
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TEMA 4: Fika och äta tillsammans
Sidan 12–13 Ska vi fika?
Ramsa: Baka, baka liten kaka

ORDLISTA
Måltider
frukost
lunch
mellis (mellanmål)
fika
middag
kvällsmat
Barnmat
välling
gröt
mos
smakportioner
Mat
fisk
kyckling
kött
ost
ägg
pasta
ris
potatis
Kryddor
socker
salt
peppar
honung

Grönsaker
sallad
tomat
gurka
paprika
morot
lök
spenat
rabarber

Dryck
te
kaffe
saft
juice
mjölk
vatten
vin
öl

Frukt och bär
äpple
päron
banan
apelsin
melon
druvor
lingon
blåbär
hallon

Köksredskap
kastrull
gryta
stekpanna
visp
slev
stekspade
rivjärn
sil
durkslag

Fika
kex
bulle
kaka
kringla
skorpa
paj
tårta

Vid bordet
glas
kopp
tallrik
skål
bestick
kniv
gaffel
sked
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TEMA 5: När barnet blir sjukt
Sidan 14–15 Dags att ringa doktorn?
Ramsa: Fem små apor

ORDLISTA
Sjukdom
feber
sjuk
frisk
snuvig – barnet är snuvigt,
han/hon/hen är snuvig
hosta – barnet hostar
ont – i magen, i huvudet, i benet, i armen
näsdroppar
febernedsättande (Ipren, Alvedon, Panodil)
nysa – han/hon/hen nyser
klia – det kliar, hon/han/hen har klåda
utslag
ramla eller trilla
slå sig
vaccinera sig
spruta
medicin
hälsa
antibiotika
plåster
förband
bandage
vätskeersättning
vårdcentral
sjukhus
ambulans
läkare
sjuksköterska
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TEMA 6: Lek och lär
Sidan 16–17: Lek och lär!
Sånger: Sju dagar och Huvud, axlar, knän och tår

ORDLISTA
Dag/dagar
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
Månad/månader
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
vecka/veckor
år
klockan (Ursäkta, vad är klockan?)
tid
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TEMA 7: Sagor för små och stora barn
Sidan 18–19 Sagor och fantasier
Sång: Tomten och haren

JOBBA MED SPRÅKET
Biblioteket är en fantastisk plats. Gå dit och låna några svenska barnböcker.
Jobba med språket i dem. Slå upp svåra ord. Fundera över innehållet.
Det går också bra att låna ljudböcker så att du kan höra hur orden låter.
Kanske kan du ta med ett par svenska barnböcker till nästa träff och prata om dem?
Ta gärna också med barnböcker från ditt land och berätta vad de har betytt för dig.

TEMA 8: Barnsäkerhet
Sidan 20–21 Akta dig!
Sånger: Lilla snigel och Prästens lilla kråka

ORDLISTA
Säkerhet
säkerhetsbälte
bilbarnstol
hjälm
fönsterlås
petsäkra eluttag
barnsäker
förgiftning
allergisk reaktion
klämskador
trafiksäkerhet
hjärt- och lungräddning
solskyddsmedel
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TEMA 9: Utflykter i stad och skog
Sidan 22–23 Häng med på en utflykt!
Sång: Hjulen på bussen

ORDLISTA
Utflykt
museum
konst
park
skog
strand
allemansrätt
ryggsäck
matsäck
termos
matlåda
grilla
bärsjal/bärsele
sulky
sittvagn
ståbräda
TEMA 10: Traditioner
Sidan 24–25 Dags att fira!
Sång: Små grodorna

ORDLISTA
Firande/högtider
tradition
högtid
fira
nyår
påsk
midsommar/midsommarstång
fasta

halloween
jul
födelsedag
namnsdag
tårta
fyrverkeri
paket
present

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
8

Sång och lek är språk

Helena Isaksson

utan gränser. Oavsett
om man är ny i landet
eller ny på jorden
behöver man orden.

Sånger för alla nya

Helena Isaksson Baeck

& Catharina Nygård

Sånger
för alla nya

Nygård SÅNGER
FÖR ALLA

HELENA ISAKSSON BAECK & CATHARINA NYGÅRD

På webben finns
handledningen Ny
på jorden,
ny med orden för
den som vill öva
mer eller
starta föräldragr
upper där man sjunger,
leker
och pratar tillsamman
s. Se www.viljaforlag.se.

Baeck & Catharina

Den här boken vänder
sig till alla
som vill sjunga. Den
är gjord för
att också hjälpa dig
som vill lära
dig svenska språket.
Sånger, bilder
och rörelser gör
det lättare att förstå
och komma ihåg
orden.

NYA

www.viljaforlag.

se

VILJA

TEMA 11: Barn och sömn
Sidan 26–27 God natt!
Sång: Trollmors vaggsång

ORDLISTA
Barn och sömn
sömn
sova
vagga
barnsäng
spjälsäng
kudde
täcke
lakan
filt
snuttefilt
gosedjur
nalle
napp
amma
godnattvisa
God natt!
Sov gott!

TEMA 12: Vänskap och relationer
Sidan 28–29 Hej och tack!
Sång: Vad vore världen utan dig?

JOBBA MED SPRÅKET
Sånger, ramsor och böcker är fantastiska verktyg för att lära sig språk. Lyssna gärna på
musik och läs många böcker med era barn! Våga prata. Våga fråga. På biblioteken finns
böcker för alla. Ta hjälp av bibliotekarierna och fråga efter böcker som passar just dig.
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