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   :::: #1 :::::::::::::::::::::::::::::

    min bok
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    här är jag!

    jag heter ---

    jag går i klass ---

    min skola heter ---

    min lärare heter ---

    jag tycker om att ---

    det roligaste i skolan är ---

   :::: #2--#3 :::::::::::::::::::::::::

    #3                                #1



   :::: #4 :::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #1 a: fröken är en skönhet
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #8--#13 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. läs rubriken: fröken är en

      skönhet. passade den rubriken till

      texten i läseboken, tycker du? ja

      nej

    #2. skriv ord som passar till

      skönhet.

    #4                                #2



    #3. här är andra förslag på rubriker

      till kapitlet. vilken av

      rubrikerna passar bäst, tycker du?

      välj en.

      a) bruno snubblar och slår sig

      b) bruno blir omplåstrad av

        skolsköterskan

      c) fröken blir skär om kinderna

      d) en överraskning

    #4. varför valde du den rubriken?

      ---

    #4                                #3



   :::: #5 :::::::::::::::::::::::::::::

    #5. vad händer först? vad händer

      sedan? vad händer till sist?

      skriv meningarna i rätt ordning.

      a) bruno visar sina plåster på

        benet.

      b) bruno snubblar.

      c) skolsyster sätter på plåster.

    #6. vad kommer hända när eleverna

      åker och campar, tror du? skriv.

      ---

    #5                                #4



   :::: #6 :::::::::::::::::::::::::::::

    bokstäverna s och k tillsammans
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    ami: många ljud i vårt språk skrivs

      med fler än en bokstav.

    dani: sj-ljudet stavas oftast med sj

      eller sk.

    #6                                #5



    ordförrådet

    #7. vilka ord fattas? skriv klart

      meningarna. välj bland orden i

      listan.

      lista

      skönt  skämt

      skärmmössan  skönhet

      skynda

      a) -- ja, men --- på, säger ami.

      b) --- flyger av.

      c) -- det var ett ---, säger

        bruno.

      d) fröken är en ---.

      e) grönt är ---.
    #6                                #6



    #8. hitta rätt ord, du får början på

      orden.

      a) kan du äta med: sk---

      b) kan du åka med i snö: sk---

      c) kan du äta på en smörgås: sk---

      d) kan du ha på huvudet: sk---

      e) kan du ha runt midjan: sk---

      f) kan män ha i ansiktet: sk---

      g) finns längs vägar: vägsk---

   :::: #7 :::::::::::::::::::::::::::::

    bobby: ett skepp kommer lastat.

    epa: med vadå?

    bobby: med ord på sk.

    epa: öh ...

    #7                                #7



    #9. hjälp epa och bobby att lasta

      skeppet med ord på sk. skriv så

      många ord du kan. kan du komma på

      #10? ---

    #10. jämför med dina kompisar och

      fyll på med ord.

    meningsbygget
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #11. hjälp maggan och ferdinand att

      laga meningarna. skriv dem rätt.

      a) skönhet är en du ---

      b) blir fröken om skär kinderna

        ---

    #7                                #8



    |  kontroll!
    |
    |  é skriv med mellanrum mellan
    |
    |    orden.
    |
    |  é skriv stor bokstav i början på
    |
    |    mening.
    |
    |  é avsluta med punkt.

    #7                                #9



   :::: #8 :::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #1 b: vägen till scoutstugan
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #14--#17 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    tips! titta på sidan #15 i läseboken

    om du behöver lite hjälp.

    #1. här har instruktionerna i

      frökens vägbeskrivning hamnat i

      fel ordning. i vilken ordning ska

      de vara för att fröken ska hitta?

      skriv siffrorna #1--#8 vid

      meningarna.

    #8                               #10



      --- följ vägen till bajamajan. här

        kan man gå på toa.

      --- cykla till vänster när du

        kommer ut från skolgården.

      --- sväng till vänster och cykla

        utmed sjön.

      --- cykla förbi en röd lada och

        fortsätt ut på grusvägen.

      --- gå över vägen vid kyrkan.

      --- sväng in på den lilla stigen

        ner mot sjön.

      --- ta till vänster där grusvägen

        delar sig. cykla förbi

        köpcentrum och ordförrådet.

    #8                               #11



      --- led cykeln genom hagen.

      #9 här ligger scoutstugan!

    #2. hittar fröken till stugan, tror

      du? ja nej

    #3. varför tror du det? varför tror

      du inte det? ---

   :::: #9 :::::::::::::::::::::::::::::

    #4. här är vägbeskrivningen igen.

      men några ord har försvunnit.

      skriv orden som fattas. välj bland

      orden i listan.

    #9                               #12



      lista

      cykla  led

      följ  gå

      sväng  ta

      sväng  cykla

      #1. --- till vänster när du kommer

        ut från skolgården.

      #2. --- in på den lilla stigen ner

        mot sjön.

      #3. --- till vänster och cykla

        utmed sjön.

      #4. --- förbi en röd lada och

        fortsätt ut på grusvägen.

      #5. --- vägen till bajamajan. här

    #9                               #13



        kan man gå på toa.

      #6. --- till vänster där grusvägen

        delar sig. cykla förbi

        köpcentrum och ordförrådet.

      #7. --- över vägen vid kyrkan.

      #8. --- cykeln genom hagen.

      #9. här ligger scoutstugan!

    #5. svara på frågorna.

      a) vad vet du om kartor? ---

      b) vad vet du om gps? ---

    #9                               #14



   :::: #10 ::::::::::::::::::::::::::::

    lär mer om instruerande text
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #6. läs receptet.

    banangodis
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    till #4 personer

    det här behöver du

    #1 dl nötter

    #100 g mörk choklad

    #4 bananer

    #1 skärbräda

    #1 kniv

    #1 rivjärn

    #10                              #15



    så här gör du

    #1. hacka nötter med en kniv.

    #2. riv choklad.

    #3. skala bananer.

    #4. dela bananerna på längden.

    #5. strö på nötterna och chokladen.

   :::: #11 ::::::::::::::::::::::::::::

    #7. skriv en egen instruktion.

      bestäm först vad instruktionen ska

      handla om. välj någon av de här

      rubrikerna eller hitta på en egen.

    #11                              #16



      borsta tänderna

      bygga en drake

      spela ett spel

      vika en loppa

      rykta en häst

      slå in ett paket

      pärla en pärlplatta

      packa gympapåsen

    #11                              #17



      a) skriv en rubrik som berättar

        vad som ska göras. ---

      b) vad behöver du för att göra

        det? ---

      c) hur gör du? skriv i rätt

        ordning.

      #1. ---

      #2. ---

      #3. ---

      #4. ---

    #11                              #18



   :::: #68 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #1: du kan!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad kan du? läs och svara

      tillsammans med din lärare.

    läsförståelse

      -- förutspå. jag kan titta på

        rubrik och bilder och förutspå

        vad texten kommer att handla om.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- utreda nya ord. jag kan reagera

        på nya ord och utreda deras

        betydelse.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #68                              #19



      -- sammanfatta. jag kan

        sammanfatta med tydlig början,

        mitten och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor på raderna. jag

        kan ställa frågor där svaret

        finns i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor mellan raderna.

        jag kan ställa frågor där jag

        får ledtrådar till svaret på

        olika ställen i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #68                              #20



      -- ställa frågor bortom raderna.

        jag kan ställa frågor där svaret

        kopplas till mig själv eller

        andra.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- inre bilder. jag kan se, höra

        och känna när jag läser eller

        lyssnar till en text.

        ganska bra  bra  mycket bra

    läsflyt

      -- läsa ord. jag kan läsa enkla

        ord snabbt.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #68                              #21



      -- läsa med flyt. jag kan läsa

        enkla meningar snabbt, läsa med

        inlevelse och pausa vid punkt.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- läsa om. jag kan stanna upp,

        läsa om och rätta mig själv.

        ganska bra  bra  mycket bra

    skriva

      -- stora och små bokstäver. jag

        kan skriva meningar med stor

        bokstav i början och små

        bokstäver inuti.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #68                              #22



      -- skiljetecken. jag kan skriva

        punkt eller frågetecken i slutet

        av meningar.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- mellanrum mellan orden. jag kan

        skriva meningar med mellanrum

        mellan orden.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- handstil. jag kan skriva

        läsligt så att jag själv och

        andra kan läsa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #68                              #23



    stava

      -- s och k. jag kan stava

        sj-ljudet med sk, som i skönhet,

        skämt och skära.

        ganska bra  bra  mycket bra

    texttyp

      -- skriva instruerande text. jag

        kan skriva instruerande text med

        rubrik, vad man behöver och hur

        man gör.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #2. vad behöver du träna mer på?

      prata med din lärare om vad ni ska

      skriva ner. ---

    #68                              #24



   :::: #12 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #2 a: camping
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #18--#23 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. är några ord i kapitlet camping

      nya för dig? skriv de orden. ---

    #2. välj ett av orden. skriv ordet

      och förklara vad det betyder. ---

    |  ta reda på vad ord betyder:
    |
    |  é fråga en kompis.
    |
    |  é fråga en vuxen.
    |
    |  é slå upp i en ordbok.

    #12                              #25



    #3. sortera orden i listan. skriv

      dem under rätt rubrik.

      rubriker

      natur

      djur

      mat

      kläder

    #12                              #26



      ord

      geting  skärmmössa

      korv  potatis

      blåvinge  lingonris

      hängbjörk  katt

      marängtårta  klänning

      fågel  känga

      långkalsonger  äng

      blomma

    #12                              #27



   :::: #13 ::::::::::::::::::::::::::::

    #4. synonymer är ord som betyder

      nästan samma sak. exempel är lakan

      och sängkläder. skriv rätt synonym

      vid varje ord. välj från listan.

      lista

      väska  gosedjur

      sängkläder  springer

      surrar  gäng

      känga  äng

      stuga

      exempel: lakan sängkläder

    #13                              #28



      a) hage

      b) stövel

      c) nalle

      d) bag

      e) grupp

      f) löper

      g) hus

      h) brummar

    #5. skriv två meningar. välj ett av

      orden från listan. ---

    #6. välj ett av orden i väskan.

      skriv. om du vill kan du hitta en

      sak som passar till ordet. ---

    #13                              #29



   :::: #14 ::::::::::::::::::::::::::::

    bokstäverna n och g tillsammans
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    epa: många ljud i vårt språk skrivs

      med fler än en bokstav.

    bobby: ng-ljudet stavas oftast med

      ng. det kan också stavas med n och

      g.

    ordförrådet

    #7. markera ng-ljudet i orden:

      a) ugn

      b) ring

      c) hink

    #14                              #30



    #8. markera orden med ng-ljudet i

      meningarna. skriv sedan orden med

      ng-ljud. exempel

      a) frökens man heter inge. inge

      b) det är dags för camping. ---

      c) coco släpar på en tung bag. ---

      d) urban springer till bussen. ---

      e) de äter marängtårta. ---

      f) fröken sjunger en sång. ---

    #14                              #31



   :::: #15 ::::::::::::::::::::::::::::

    #9. hitta rätt ord, du får början på

      orden

      a) har vingar: äng---

      b) fågel: an---

      c) drottningens man: k---

      d) vatten från himlen: re---

      e) en bräda: pla---

      f) har fyra hjul: va---

      g) inte trosor men: kal---

    #15                              #32



    meningsbygget
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #10. hjälp maggan och ferdinand att

      laga meningarna. skriv dem rätt.

      a) och svänger inge dit hit ---

      b) blommor finns en äng det med

        ---

      c) måste ringa vi polisen ---

    |  kontroll!
    |
    |  é skriv med mellanrum mellan
    |
    |    orden.
    |
    |  é skriv stor bokstav i början på
    |
    |    mening.
    |
    |  é avsluta med punkt.

    #15                              #33



   :::: #16 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #2 b: spökhistorier
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #24--#29 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. sammanfatta frökens

      spökhistoria. vad hände först? vad

      hände sedan? vad hände till sist?

      skriv en eller två meningar till

      varje ord.

      lista

      klockan #12  stad

      vingar  sover

      spöke
    #16                              #34



    #2. vilka var spoky och skräcken,

      tror du? ---

    #3. hur såg spoky och skräcken ut,

      tror du? skriv.

   :::: #17 ::::::::::::::::::::::::::::

    #4. det här är amis spökhistoria.

      men några ord har försvunnit.

      skriv orden som fattas. välj bland

      orden i listan.

    #17                              #35



      lista med ord

      rann ut

      mörk  dörr

      blodspår  plötsligt

      golvet  lingonsylt

      två barn

      --- gick i en --- källare.

      --- fick de se ---!

      de följde spåren. så kom de fram

        till en ---.

      de öppnade dörren ...

      och där ... låg en burk med röd

        --- som --- på ---.

    #17                              #36



    #5. var kom spåren av blod ifrån?

      var det blod? skriv vad du tror.

      ---

    #6. vad berättade bruno för

      historia, tror du? skriv en kort

      historia. ---

    #17                              #37



   :::: #18 ::::::::::::::::::::::::::::

    lär mer om berättande text
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #7. planera en egen berättelse.

      skriv ord till de olika delarna i

      berättelsen.

      #1. början

      #2. händelse eller problem

      #3. lösning

      #4. slut

    #18                              #38



   :::: #19 ::::::::::::::::::::::::::::

    #8. skriv din berättelse. använd din

      planering.

    ferdinand: kom ihåg stor bokstav och

      punkt.

      #1. början

      #2. händelse eller problem

      #3. lösning

      #4. slut

    #19                              #39



    marika nylund ek

    marie trapp
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    utgiven av liber ab, #2016 med
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    innehåll till volym två
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    svartskriftsbokens sidor.
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                                      _I



   :::: #69 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #2: du kan!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad kan du? läs och svara

      tillsammans med din lärare.

    läsförståelse

      -- förutspå. jag kan titta på

        rubrik och bilder och förutspå

        vad texten kommer att handla om.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- utreda nya ord. jag kan reagera

        på nya ord och utreda deras

        betydelse.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #69                              #40



      -- sammanfatta. jag kan

        sammanfatta med tydlig början,

        mitten och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor på raderna. jag

        kan ställa frågor där svaret

        finns i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor mellan raderna.

        jag kan ställa frågor där jag

        får ledtrådar till svaret på

        olika ställen i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #69                              #41



      -- ställa frågor bortom raderna.

        jag kan ställa frågor där svaret

        kopplas till mig själv eller

        andra.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- inre bilder. jag kan se, höra

        och känna när jag läser eller

        lyssnar till en text.

        ganska bra  bra  mycket bra

    läsflyt

      -- läsa ord. jag kan läsa enkla

        ord snabbt.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #69                              #42



      -- läsa med flyt. jag kan läsa

        enkla meningar snabbt, läsa med

        inlevelse och pausa vid punkt.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- läsa om. jag kan stanna upp,

        läsa om och rätta mig själv.

        ganska bra  bra  mycket bra

    skriva

      -- stora och små bokstäver. jag

        kan skriva meningar med stor

        bokstav i början och små

        bokstäver inuti.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #69                              #43



      -- skiljetecken. jag kan skriva

        punkt eller frågetecken i slutet

        av meningar.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- mellanrum mellan orden. jag kan

        skriva meningar med mellanrum

        mellan orden.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- handstil. jag kan skriva

        läsligt så att jag själv och

        andra kan läsa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #69                              #44



    stava

      -- ng-ljudet. jag kan stava

        ng-ljudet med ng, som i camping,

        sjunger och känga.

        ganska bra  bra  mycket bra

    texttyp

      -- skriva berättande text. jag kan

        skriva berättande text med

        början, händelse eller problem,

        lösning och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #2. vad behöver du träna mer på?

      prata med din lärare om vad ni ska

      skriva ner. ---

    #69                              #45



   :::: #20 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #3 a: monstren slår till
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #30--#36 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. svara på frågorna.

      a) vad är det som knakar? ---

      b) hur många slag slår klockan?

        ---

      c) varför går barnen upp mitt i

        natten? ---

      d) varför kröp urban ner i inges

        sovsäck? ---

    #20                              #46



      e) varför värmer fröken mjölk? ---

      f) har du blivit rädd någon gång?

        vad hände då? ---

    #2. hur ser du ut när du blir rädd?

      skriv eller visa med kroppen.

   :::: #21 ::::::::::::::::::::::::::::

    #3. skriv frågor till svaren.

    ferdinand: kom ihåg att frågor

      slutar med frågetecken.

    exempel

      a) vilka har ficklampor?

        riita och ami har ficklampor.

      b) vad ---

        de bankar på dörren med en käpp.

    #21                              #47



      c) vem ---

        fröken värmer mjölk att dricka.

      d) när ---

        om ett par veckor är den stora

        fotbollstävlingen.

      e) vad ---

        inge spelar på gitarr.

      f) varför ---

        katten max spinner, för han

        gillar mest konsonanter.

    #21                              #48



   :::: #22 ::::::::::::::::::::::::::::

    vokaler
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    dick: de här bokstäverna kallas för

      vokaler.

    a o u å

    e i y ä ö

    doris: alla de andra bokstäverna i

      alfabetet kallas för konsonanter.

    b c d f

    g h j k

    l m n p q

    r s t v w

    x z

    #22                              #49



    bokstavsbutiken
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #5. skriv vokalerna i alfabetet.

      -- b c d

      -- f g h

      -- j k l

      m n -- p

      q r s t

      -- v w x

      -- z -- -- --

    #22                              #50



    #6. markera alla vokaler:

      a r y g g s i m h o

      y å x s b a d a o g

      s g u r k a i s n o

      l s a m g e t v i k

      l u a i l s i m m a

      m a y l a f s x z o

    #22                              #51



   :::: #23 ::::::::::::::::::::::::::::

    ordförrådet
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #8. vilka vokaler fattas i orden?

      skriv vokaler så det blir ett

      riktigt ord. skriv hela ordet.

      a) s-t ---

      b) b-l ---

      c) m-n ---

      d) sp-k- ---

      e) f-sk ---

      f) k-r- ---

      g) bl-d---

      h) v-k-l ---

    #23                              #52



    #9. läs dikten.

      a) skriv de hårda vokalerna.

      b) skriv de mjuka vokalerna.

      som fågeln sover i sitt bo

      som solen i det blå.

      sov nu hårda a och o

      liksom u och å.

      som molnen sover i sin sky

      som fisken i sin sjö.

      sov nu mjuka e, i, y

      liksom ä och ö.

    #23                              #53



   :::: #24 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #3 b: scoutstugan ekorren
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #37--#41 läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. sammanfatta texten om

      scoutstugan ekorren. skriv en

      eller flera meningar under varje

      rubrik. använd nyckelorden som

      hjälp.

      nyckelord är viktiga stödord.

      exempel: scoutstugan ekorren

      nyckelord: skolresa  solängen

        bada
    #24                              #54



      man kan åka på skolresa till

      scoutstugan ekorren. den ligger

      vid solängen. där kan man bada.

      a) mat

      nyckelord: grillplatsen  korv

        köket

      b) sova ute

      nyckelord: vindskydd  trä

      c) toa

      nyckelord: toaletten  utomhus

        kissa  skogen

      borsta och tvätta

      d) borsta tänderna

      nyckelord: ute  tvätta sig  sjön

    #24                              #55



      e) aktiviteter

      nyckelord: tipspromenader  fiska

        sporta

   :::: #25 ::::::::::::::::::::::::::::

    #2. berätta för en kompis om

      scoutstugan ekorren. använd

      nyckelorden som hjälp.

    #3. svara på frågorna.

      a) hur långt är det från stugan

        till sjön? ---

      b) var finns veden? ---

      c) vad växer i lillskogen? ---

      d) var kan man sova? ---

    #25                              #56



   :::: #26 ::::::::::::::::::::::::::::

    lär mer om beskrivande text
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #4. läs texten om ekorren.

    ekorren
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    ekorren är ett vanligt djur i hela

    sverige. den lever också i andra

    delar av världen.

      ekorren har brun, röd eller svart

    päls. på magen är den vit. den har

    en tjock och lång svans med långt

    hår. svansen har den som hjälp för

    att hålla balansen. när ekorren

    springer är svansen sträckt bakåt.

    #26                              #57



    ekorren har runda ögon och starka

    tänder. den ser, hör och luktar bra.

    ekorren är duktig på att hoppa med

    sina starka bakben.

      ekorren äter mest frön och knoppar

    från tall och gran. den tycker också

    om nötter, frukt och bär.

      ekorren bor i träd nära stammen.

    den bygger sitt bo av bark, mossa

    och torrt gräs. i skogar och

    trädgårdar där det finns gran och

    tall trivs den bäst.

      ekorren kan föda #3--#7 ungar. när

    ungarna föds är de nakna och blinda.

    #26                              #58



    då är de bara #6 centimeter långa.

      ekorren sover på natten och är

    vaken på dagen.

    #5. markera nyckelord i texten om

      ekorren.

    nyckelord är viktiga stödord.

   :::: #27 ::::::::::::::::::::::::::::

    #6. skriv nyckelorden vid rätt

      fråga.

      a) var lever djuret?

      b) hur ser djuret ut?

      c) vad äter djuret?

      d) hur bor djuret?

      e) vet du något mer om djuret?

    #27                              #59



    #7. fyll i luckorna i texten. använd

      dina nyckelord.

      skriv djurets namn som rubrik.

      a) var lever djuret? ekorren lever

        i ---

      b) hur ser djuret ut? den har ---

      c) vad äter djuret? ekorren äter

        ---

      d) var bor djuret? den bor i ---

      e) vet du något mer om djuret?

    #27                              #60



   :::: #70 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #3: du kan!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad kan du? läs och svara

      tillsammans med din lärare.

    läsförståelse

      -- förutspå. jag kan titta på

        rubrik och bilder och förutspå

        vad texten kommer att handla om.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- utreda nya ord. jag kan reagera

        på nya ord och utreda deras

        betydelse.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #70                              #61



      -- sammanfatta. jag kan

        sammanfatta med tydlig början,

        mitten och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor på raderna. jag

        kan ställa frågor där svaret

        finns i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor mellan raderna.

        jag kan ställa frågor där jag

        får ledtrådar till svaret på

        olika ställen i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #70                              #62



      -- ställa frågor bortom raderna.

        jag kan ställa frågor där svaret

        kopplas till mig själv eller

        andra.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- inre bilder. jag kan se, höra

        och känna när jag läser eller

        lyssnar till en text.

        ganska bra  bra  mycket bra

    läsflyt

      -- läsa ord. jag kan läsa enkla

        ord snabbt.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #70                              #63



      -- läsa med flyt. jag kan läsa

        enkla meningar snabbt, läsa med

        inlevelse och pausa vid punkt.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- läsa om. jag kan stanna upp,

        läsa om och rätta mig själv.

        ganska bra  bra  mycket bra

    skriva

      -- stora och små bokstäver. jag

        kan skriva meningar med stor

        bokstav i början och små

        bokstäver inuti.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #70                              #64



      -- skiljetecken. jag kan skriva

        punkt eller frågetecken i slutet

        av meningar.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- mellanrum mellan orden. jag kan

        skriva meningar med mellanrum

        mellan orden.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- handstil. jag kan skriva

        läsligt så att jag själv och

        andra kan läsa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #70                              #65



    stava

      -- vokaler. jag kan räkna upp

        vokalerna.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- vokaler. jag kan att vokalerna

        kan låta korta och långa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    texttyp

      -- skriva beskrivande text. jag

        kan skriva en beskrivande text

        med nyckelord, rubrik och fakta.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #70                              #66



    #2. vad behöver du träna mer på?

      prata med din lärare om vad ni ska

      skriva ner. ---

    #70                              #67



   :::: #28 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #4 a: glass till alla
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #42--#49 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. svara på frågorna.

      ferdinand: kom ihåg stor bokstav

      och punkt.

      a) varför låtsas barnen att de är

        på arenan när de tränar vid

        börjes hus? ---

      b) varför får barnen ett straff av

        börje? ---

    #28                              #68



      c) varför är börje sur? ---

      d) varför skäller föräldrarna på

        varandra? ---

      e) varför är fröken tuffast? ---

   :::: #29 ::::::::::::::::::::::::::::

    #2. sammanfatta kapitlet glass till

      alla. vad händer först? vad händer

      sedan? vad händer till sist? skriv

      en eller två meningar till

      nyckelorden.

      nyckelord

      a) andra laget

      b) mål!

      c) fröken skäller

    #29                              #69



      d) glass!

    #3. samla fotbollsord från kapitlet

      och skriv dem. ---

   :::: #30 ::::::::::::::::::::::::::::

    dubbla konsonanter
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #42--#49 i läseboken

    bobby: lång vokal låter som i

      alfabetet.

    epa: kort vokal låter inte som i

      alfabetet.

    lång vokal: glas, som du dricker ur

    kort vokal: glass, som du äter

    #30                              #70



    ordförrådet

    #4. skriv l för lång vokal. skriv k

      för kort vokal.

      exempel: glas l

      exempel: glass k

      a) tal

      b) sil

      c) föll

      d) ball

      e) bal

      f) tall

      g) bada

      h) föl

      i) sill
    #30                              #71



      j) badda

    #5. hitta rätt ord, du får början på

      orden.

      #1. när man skojar gör man: b---

      #2. kallt och gott: gl---

      #3. kan man åka många i: bu---

      #4. droppar i din panna när du är

        varm: sv---

      #5. motsatsen till varm: k---

      #6. dricker man ur: gl---

    #30                              #72



   :::: #31 ::::::::::::::::::::::::::::

    dani: dubbelt upp av rubbet!

    #6. lägg till en likadan konsonant i

      slutet av ordet. vad blir det?

      skriv det nya ordet.

      a) bus

      b) hat

      c) glas

    #31                              #73



    sjukhuset
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #7. hjälp doktor flax och doktor

      bragg att laga orden.

      a) gott att äta: tgassråtla

      b) en hund: edisnn

      c) en boll: bfollot

      d) köp glass från: libssgla

    #31                              #74



   :::: #32 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #4 b: börjes fotbollsskola
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #50--#55 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad betyder orden? skriv en

      mening med varje ord.

      exempel: avspark. en fotbollsmatch

        börjar med avspark.

      a) inkast

      b) straff

      c) domare

    #32                              #75



    #2. vad är vad på en fotbollsplan?

      placera rätt bokstav på

      fotbollsplanen.

      a) mål

      b) långsida

      c) kortsida

      d) mittpunkt

      e) straffområde

      f) hörna

      g) mittcirkel

    #32                              #76



    #3. kasta om orden. skriv de

      sammansatta orden.

      a) boll skor s fot

      b) flaska vatten

      c) vakt mål

   :::: #33 ::::::::::::::::::::::::::::

    #4. jämför fotboll med ishockey.

      tänk på likheter och skillnader.

      svara f för fotboll och i för

      ishockey. ibland ska svaret vara

      både f och i.

      exempel. benskydd f, i

    #33                              #77



      a) boll

      b) skridskor

      c) hjälm

      d) skor med dobbar

      e) domare

      f) puck

      g) klubba

      h) målvakt

      i) mål

      j) fotbollsstrumpor

    #5. jämför med kompisarna. har ni

      tänkt lika?

    #33                              #78



   :::: #34 ::::::::::::::::::::::::::::

    börjes fotbollsskola
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #50--#55 i läseboken

    så här går det till när börje tränar

    ami, bruno, coco, dani och deras

    kompisar i fotboll.

    #34                              #79



    lär mer om instruerande text

    #6. läs.

      träna fotboll

      ni behöver:

      fotbollar

      två mål

      koner

      skor med dobbar

      benskydd

      så här tränar ni:

      #1. hoppa och sparka i rumpan för

        att värma upp.

      #2. dribbla bollen mellan koner.

      #3. passa bollen till varandra.
    #34                              #80



      #4. träffa bollen med spänd fot

        för att skjuta.

      #5. håll bollen med händerna och

        kasta den för att träna inkast.

   :::: #35 ::::::::::::::::::::::::::::

    #8. skriv en egen instruktion.

      välj någon av de här aktiviteterna

      eller hitta på en egen.

      lista

      bordtennis  hoppa bock

      simma  cykla

      rubrik ---

      ni behöver: ---

    #35                              #81



    #9. skriv i rätt ordning.

      så här tränar ni:

      #1. ---

      #2. ---

      #3. ---

      #4. ---

    #35                              #82



   :::: #71 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #4: du kan!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad kan du? läs och svara

      tillsammans med din lärare.

    läsförståelse

      -- förutspå. jag kan titta på

        rubrik och bilder och förutspå

        vad texten kommer att handla om.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- utreda nya ord. jag kan reagera

        på nya ord och utreda deras

        betydelse.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #71                              #83



      -- sammanfatta. jag kan

        sammanfatta med tydlig början,

        mitten och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor på raderna. jag

        kan ställa frågor där svaret

        finns i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor mellan raderna.

        jag kan ställa frågor där jag

        får ledtrådar till svaret på

        olika ställen i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #71                              #84



      -- ställa frågor bortom raderna.

        jag kan ställa frågor där svaret

        kopplas till mig själv eller

        andra.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- inre bilder. jag kan se, höra

        och känna när jag läser eller

        lyssnar till en text.

        ganska bra  bra  mycket bra

    läsflyt

      -- läsa ord. jag kan läsa enkla

        ord snabbt.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #71                              #85



      -- läsa med flyt. jag kan läsa

        enkla meningar snabbt, läsa med

        inlevelse och pausa vid punkt.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- läsa om. jag kan stanna upp,

        läsa om och rätta mig själv.

        ganska bra  bra  mycket bra

    skriva

      -- stora och små bokstäver. jag

        kan skriva meningar med stor

        bokstav i början och små

        bokstäver inuti.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #71                              #86



      -- skiljetecken. jag kan skriva

        punkt eller frågetecken i slutet

        av meningar.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- mellanrum mellan orden. jag kan

        skriva meningar med mellanrum

        mellan orden.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- handstil. jag kan skriva

        läsligt så att jag själv och

        andra kan läsa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #71                              #87



    stava

      -- dubbla konsonanter. jag kan att

        efter kort vokal är det oftast

        dubbla konsonanter, som i boll

        och glass.

        ganska bra  bra  mycket bra

    texttyp

      -- skriva instruerande text. jag

        kan skriva instruerande text med

        rubrik, vad man behöver och hur

        man gör.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #71                              #88



    #2. vad behöver du träna mer på?

      prata med din lärare om vad ni ska

      skriva ner. ---

    #71                              #89



    marika nylund ek

    marie trapp

    livet i bokstavslandet arbetsbok åk

    #2

    överförd från första upplagan

    utgiven av liber ab, #2016 med

    isbn #978-#91-#47-#11989-#9

    specialpedagogiska skolmyndigheten

    #2019

             volym tre av fyra



    innehåll till volym tre

    siffran inom parentes hänvisar till

    svartskriftsbokens sidor.

    kapitel #5 a: tjuvar i farten

        (#36) ...................... #90

    kapitel #5 b: efterlysning (#40)

        ........................... #101

    kapitel #5: du kan! (#72) ..... #108

    kapitel #6 a: klockan slår (#44)

        ........................... #114

    kapitel #6 b: om klockan (#48)

        .......................... #123

    kapitel #6: du kan! (#73) ..... #128

                                      _I



   :::: #36 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #5 a: tjuvar i farten
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #56--#62 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. hur känner sig börje när dennis

      är borta, tror du? markera de ord

      som du tycker passar bäst.

    #36                              #90



      lista

      olycklig  förtvivlad

      arg  glad

      lugn  rädd

      lycklig  orolig

      ilsken  nöjd

      upprymd  nervös

      bekymrad  nedstämd

      ledsen

    #36                              #91



    #2. skriv några ord som beskriver

      hur du känner dig just nu. ---

      lista

      lycklig  glad

      rädd  arg

      kär  hungrig

      ledsen

    #3. rita bilder på olika smileys som

      beskriver dig just nu.

    #36                              #92



    #4. skriv en fråga till kapitlet

      tjuvar i farten. börja med ett

      frågeord. välj från listan.

    ferdinand: kom ihåg stor bokstav och

      frågetecken.

    bruno: det här är min fråga: när

      försvann dennis?

      lista

      vad  vem

      vilka  var

      när  hur

      varför  om

      ---

    #36                              #93



   :::: #37 ::::::::::::::::::::::::::::

    #5. sammanfatta kapitlet tjuvar i

      farten. vad händer först? vad

      händer sedan? vad händer till

      sist? skriv en eller två meningar

      till varje nyckelord.

      a) börje arg

      b) dani spår

      c) dani skriver

      d) dennis hemma

    #6. läs texten och skriv vad börje

      säger till dennis.

    då hörs ett: voff! det är dennis som

      kommer. och bruno, ezmir och ami.

    #37                              #94



      dennis hoppar upp i börjes famn.

   :::: #38 ::::::::::::::::::::::::::::

    bokstäverna t och j tillsammans
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    epa: tj-ljudet stavas ofta med tj

    eller k.

    bobby: tjaba!

    #38                              #95



    ordförrådet

    #7. skriv klart meningarna. välj

      bland orden i listan.

      lista

      tjock  tjuvar

      tjugofem  tjurfäktare

      förtjusande  tjäderstigen

      a) dani köper en bok om ---.

      b) coco vill bli ---.

      c) bussen stannar vid ---.

      d) börje skulle köpa en --- korv.

      e) dennis är en --- hund.

      f) de får --- kronor.

    #38                              #96



    #8. vem är vad? skriv klart

      meningarna. välj katten, damen

      eller börje.

      a) vem är tjusig?

      b) vem är tjock?

      c) vem är tjurig?

      jag är ---.

      jag är ---.

      jag är ---.

    #38                              #97



   :::: #39 ::::::::::::::::::::::::::::

    #9. skriv rimord som börjar på tj.

      a) bur ---

      b) hej ---

      c) mata ---

      d) njuter ---

      e) hugo ---

      f) kock ---

    #39                              #98



    meningsbygget
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #10. hjälp maggan och ferdinand att

      laga meningarna. skriv dem rätt.

      a) tjock en köper bok dani ---

      b) tjugotre buss barnen åker

        nummer ---

      c) efterlysa vi dennis måste ---

    |  kontroll!
    |
    |  é skriv med mellanrum mellan
    |
    |    orden.
    |
    |  é skriv stor bokstav i början på
    |
    |    mening.
    |
    |  é avsluta med punkt.

    #39                              #99



    #11. vem säger vad? välj börje, dick

      eller doris.

      a) tjafs!

      b) tjena!

      c) till er tjänst.

    #39                             #100



   :::: #40 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #5 b: efterlysning
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #63--#68 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. välj en av efterlysningarna från

      kapitlet efterlysning.

      a) skriv efterlysningens rubrik.

        ---

        passade den rubriken till

        efterlysningen, tycker du?

        ja  nej

    #40                             #101



      b) är några ord i efterlysningen

        nya för dig?

        skriv ett ord och förklara vad

        det betyder. ---

    |  ta reda på vad ord betyder:
    |
    |  é fråga en kompis.
    |
    |  é fråga en vuxen.
    |
    |  é slå upp i en ordbok.

      c) skriv två frågor till

        efterlysningen. ---

      d) skriv svar på frågorna. ---

      e) skriv fem nyckelord från

        efterlysningen. ---

    #40                             #102



   :::: #41 ::::::::::::::::::::::::::::

    #2. svara på frågorna.

      a) när är det bra att göra en

        efterlysning? ---

      b) hur kan man göra en

        efterlysning? ---

      c) vad är viktigt att tänka på när

        man gör en efterlysning? ---

    #41                             #103



    #3. vilka tankar får du i ditt huvud

      när du läser den här

      efterlysningen? skriv.

    vi söker pappa bosse med rött hår

    och skägg. han har gul jacka, jeans

    och blåa skor. kom till receptionen!

    kalle #7 år väntar på dig.

   :::: #42 ::::::::::::::::::::::::::::

    lär mer om beskrivande text
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    om man har tappat bort någon kan man

    göra en efterlysning.

    ett kännetecken kan till exempel

    vara ett ärr, en tatuering eller ett

    födelsemärke någonstans.
    #42                             #104



    #4. planera en efterlysning. tänk på

      någon du känner eller hitta på.

      fyll i listorna.

      namn:

      ålder

      längd

      hårfärg

      kännetecken

      kläder

      tid och plats där personen sågs

        senast

    #42                             #105



      namn:

      ålder

      längd

      hårfärg

      kännetecken

      kläder

      tid och plats där personen sågs

        senast

    #42                             #106



   :::: #43 ::::::::::::::::::::::::::::

    #5. skriv en efterlysning. fyll i

      luckorna i texten. använd dina ord

      från en av listorna.

      x = personens namn

      a) har du sett x?

      b) x är --- år.

      c) x är --- cm lång.

      d) x har --- hår.

      e) kännetecken du känner igen x

        genom ---.

      f) vid försvinnandet hade x på sig

        ---.

      g) x sågs senast kl. ---.

    #43                             #107



   :::: #72 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #5: du kan!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad kan du? läs och svara

      tillsammans med din lärare.

    läsförståelse

      -- förutspå. jag kan titta på

        rubrik och bilder och förutspå

        vad texten kommer att handla om.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- utreda nya ord. jag kan reagera

        på nya ord och utreda deras

        betydelse.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #72                             #108



      -- sammanfatta. jag kan

        sammanfatta med tydlig början,

        mitten och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor på raderna. jag

        kan ställa frågor där svaret

        finns i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor mellan raderna.

        jag kan ställa frågor där jag

        får ledtrådar till svaret på

        olika ställen i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #72                             #109



      -- ställa frågor bortom raderna.

        jag kan ställa frågor där svaret

        kopplas till mig själv eller

        andra.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- inre bilder. jag kan se, höra

        och känna när jag läser eller

        lyssnar till en text.

        ganska bra  bra  mycket bra

    läsflyt

      -- läsa ord. jag kan läsa enkla

        ord snabbt.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #72                             #110



      -- läsa med flyt. jag kan läsa

        enkla meningar snabbt, läsa med

        inlevelse och pausa vid punkt.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- läsa om. jag kan stanna upp,

        läsa om och rätta mig själv.

        ganska bra  bra  mycket bra

    skriva

      -- stora och små bokstäver. jag

        kan skriva meningar med stor

        bokstav i början och små

        bokstäver inuti.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #72                             #111



      -- skiljetecken. jag kan skriva

        punkt eller frågetecken i slutet

        av meningar.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- mellanrum mellan orden. jag kan

        skriva meningar med mellanrum

        mellan orden.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- handstil. jag kan skriva

        läsligt så att jag själv och

        andra kan läsa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #72                             #112



    stava

      -- tj-ljudet. jag kan stava ord

        med tj, som i tjuv, tjugo och

        tjock.

        ganska bra  bra  mycket bra

    texttyp

      -- skriva beskrivande text,

        efterlysning. jag kan skriva en

        efterlysning och beskriva vem

        eller vad jag söker.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #2. vad behöver du träna mer på?

      prata med din lärare om vad ni ska

      skriva ner. ---

    #72                             #113



   :::: #44 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #6 a: klockan slår
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #69--#76 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    här måste du fundera lite extra på

    svaren.

    #1. svara på frågorna.

     a) har du kommit för sent till

       skolan någon gång? vad hände då?

       ---

     b) hur tror du att urban känner sig

       när han kommer för sent nästan

       jämt? ---
    #44                             #114



     c) har du några förslag på hur

       urban skulle kunna komma i tid

       till skolan? ---

     d) vad skulle du lära dennis om du

       fick träna honom? ---

     e) fröken menar att tiden går fort

       när man har roligt. har du varit

       med om det också? vad gjorde du

       då? ---

    #44                             #115



  :::: #45 ::::::::::::::::::::::::::::

      f) fröken är blek, det sticker

        till i hennes mage och hon måste

        hem och vila sig. har du varit

        med om någonting liknande? vad

        hände då? ---

      g) vad kan det vara för fel på

        fröken, tror du? ---

    #45                             #116



    #2. vad händer först? vad händer

      sedan? vad händer till sist? skriv

      siffrorna #1--#4 framför

      meningarna.

      a) fröken tittar på en hatt

        utanför en affär som säljer

        hattar och rockar.

      b) fröken får ont i magen, tappar

        en klocka och måste gå hem och

        vila.

      c) ami, bruno, coco och dani går

        ut med börjes hund dennis i

        parken.

    #45                             #117



      d) urban kommer nästan aldrig i

        tid till skolan.

    #45                             #118



   :::: #46 ::::::::::::::::::::::::::::

    bokstäverna c och k tillsammans
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #69--#76 i läseboken

    bobby: man skriver ck istället för

      kk efter kort vokal.

    ordförrådet

    #3. skriv klart meningarna. välj

      bland orden i listan.

      lista

      klockan  läcker

      hackade  räcker

      prick  sticker

      jacka  kicki

    #46                             #119



      a) urban glömde sin ---.

      b) han frös så att han --- tänder.

      c) bruno --- upp handen.

      d) -- jag kan hämta urban när jag

        --- iväg i morgon.

      e) -- jag är --- hela jag, säger

        dani.

      f) -- --- är --- fyra, säger ---.

    #4. byt ut k mot ck i ordet. vad

      blir det? skriv det nya ordet.

      a) lok

      b) kloka

      c) raket

    #46                             #120



   :::: #47 ::::::::::::::::::::::::::::

    #5. hitta rätt ord, du får början på

      orden

      #1. träffa bollen med huvudet:

        ni---

      #2. hönans barn: ky---

      #3. leker du med: do---

      #4. visar tiden: klo---

      #5. sover du under: tä---

      #6. under skon längst bak: kla---

      #7. öppnar lås: ny---

    #47                             #121



    sjukhuset
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #6. hjälp doktor flax, doktor bragg

      och doktor besserwisser att laga

      orden. skriv orden.

      a) kan du ha på dig: orck

      b) inte pojke: lifack

      c) trä-arbetare: nisackre

      d) kniv och gaffel: bicktes

    #47                             #122



   :::: #48 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #6 b: om klockan
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #77--#82 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. svara på frågorna.

      a) varför använde man solur förr?

        ---

      b) vad är en analog klocka? ---

      c) vad är en digital klocka? ---

      d) vilken sorts klocka använder

        du? ---

    #48                             #123



    #2. rita en egen analog klocka. sätt

      sifforna #1--#12 på rätt plats i

      klockan.

      #1. sätt siffrorna #1--#12 i

        cirkeln.

      #2. bestäm vilken tid din klocka

        ska visa.

      #3. sätt i minutvisare och

        timvisare. timvisaren ska vara

        lite kortare än minutvisaren.

    #48                             #124



   :::: #49 ::::::::::::::::::::::::::::

    #3. sammanfatta besöket hos urmakare

      amir. vad hände först? vad hände

      sedan? vad hände till sist? skriv

      en eller flera meningar till

      nyckelorden.

      a) amirs ur

      b) fika

      c) verkstad

      d) hej då!

    #49                             #125



   :::: #50 ::::::::::::::::::::::::::::

    lär mer om berättande text
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #4. välj en händelse. skriv några

      meningar om vad som hände. ---

      a) barnen sover över i scout-

        stugan.

      b) fröken är sjuk.

    #5. nu ska du skriva en berättande

      text om något som har hänt. välj

      en händelse från läseboken eller

      något som du själv har varit med

      om.

      börja med att planera din text.

      skriv nyckelord.
    #50                             #126



      #1. först

        var och när? vem eller vilka?

      #2. då hände

        en händelse eller ett problem.

      #3. efter det

        vad som hände sedan.

      #4. till slut

        hur det slutade.

   :::: #51 ::::::::::::::::::::::::::::

    #6. skriv din berättelse. använd

      orden från din planering.

    ferdinand: kom ihåg stor bokstav och

      punkt på meningarna.

    #51                             #127



   :::: #73 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #6: du kan!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad kan du? läs och svara

      tillsammans med din lärare.

    läsförståelse

      -- förutspå. jag kan titta på

        rubrik och bilder och förutspå

        vad texten kommer att handla om.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- utreda nya ord. jag kan reagera

        på nya ord och utreda deras

        betydelse.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #73                             #128



      -- sammanfatta. jag kan

        sammanfatta med tydlig början,

        mitten och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor på raderna. jag

        kan ställa frågor där svaret

        finns i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor mellan raderna.

        jag kan ställa frågor där jag

        får ledtrådar till svaret på

        olika ställen i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #73                             #129



      -- ställa frågor bortom raderna.

        jag kan ställa frågor där svaret

        kopplas till mig själv eller

        andra.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- inre bilder. jag kan se, höra

        och känna när jag läser eller

        lyssnar till en text.

        ganska bra  bra  mycket bra

    läsflyt

      -- läsa ord. jag kan läsa enkla

        ord snabbt.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #73                             #130



      -- läsa med flyt. jag kan läsa

        enkla meningar snabbt, läsa med

        inlevelse och pausa vid punkt.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- läsa om. jag kan stanna upp,

        läsa om och rätta mig själv.

        ganska bra  bra  mycket bra

    skriva

      -- stora och små bokstäver. jag

        kan skriva meningar med stor

        bokstav i början och små

        bokstäver inuti.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #73                             #131



      -- skiljetecken. jag kan skriva

        punkt eller frågetecken i slutet

        av meningar.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- mellanrum mellan orden. jag kan

        skriva meningar med mellanrum

        mellan orden.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- handstil. jag kan skriva

        läsligt så att jag själv och

        andra kan läsa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #73                             #132



    stava

      -- c och k. jag kan stava ord med

        ck, som i klocka, jacka och

        docka.

        ganska bra  bra  mycket bra

    texttyp

      -- skriva berättande text. jag kan

        skriva och återberätta en

        händelse med tydlig början,

        händelse eller problem, lösning

        och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #73                             #133



    #2. vad behöver du träna mer på?

      prata med din lärare om vad ni ska

      skriva ner. ---

    #73                             #134



    marika nylund ek

    marie trapp

    livet i bokstavslandet arbetsbok åk

    #2

    överförd från första upplagan

    utgiven av liber ab, #2016 med

    isbn #978-#91-#47-#11989-#9

    specialpedagogiska skolmyndigheten

    #2019

             volym fyra av fyra



    innehåll till volym fyra

    siffran inom parentes hänvisar till

    svartskriftsbokens sidor.

    kapitel #7 a: fröken är sjuk

        (#52) ..................... #135

    kapitel #7 b: brev, mejl och sms

        (#56) ..................... #143

    kapitel #7: du kan! (#74) ..... #148

    kapitel #8 a: gäster (#60) .... #154

    kapitel #8 b: rim och ramsor

        (#64) ..................... #164

    kapitel #8: du kan! (#75) ..... #172

                                      _I



   :::: #52 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #7 a: fröken är sjuk
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #83--#90 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. läs rubriken: fröken är sjuk.

      passade den rubriken till texten i

      läseboken, tycker du? ja nej

    #2. skriv ett ord från kapitlet som

      är nytt för dig. förklara vad det

      betyder. ---

    #52                             #135



    |  ta reda på vad ord betyder:
    |
    |  é fråga en kompis.
    |
    |  é fråga en vuxen.
    |
    |  é slå upp i en ordbok.

    #3. skriv två frågor till kapitlet

      fröken är sjuk. ---

    #4. skriv svar på frågorna. ---

    #5. var har fröken fått

      inflammation? ---

    #52                             #136



   :::: #53 ::::::::::::::::::::::::::::

    #6. sammanfatta kapitlet fröken är

      sjuk. vad händer först? vad händer

      sedan? vad händer till sist? skriv

      en eller flera meningar till

      nyckelorden.

      a) eleverna väntar

      b) rektorn säger

      c) ritar kort

      d) fröken på sjukhus

    #7. vad kommer hända när fröken

      kommer tillbaka från sjukhuset,

      tror du? ---

    #53                             #137



   :::: #54 ::::::::::::::::::::::::::::

    bokstäverna s och j tillsammans
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #83--#90 i läseboken

    bobby: många ljud i vårt språk

      skrivs med fler än en bokstav.

      sj-ljudet stavas oftast med sj

      eller sk.

    epa: just ja, så är det!

    #54                             #138



    ordförrådet

    #8. skriv klart meningarna.

      exempel: vem sjunger? jag sjunger.

      a) vem sjunker ihop? jag ---

      b) vem äter ansjovis? jag ---

    #54                             #139



    #9. leta sj-ord. skriv orden. ---

      lista

      segel  skepp

      sjörövare  sjösjuk

      flagga  döskalle

      sjöjungfru  fisk

      rödspätta  sjöhäst

      sjöstjärna  tång

      sjögräs  eka

      vågor  sjöblöt

    #10. hur många ord hittade du?

      jämför med dina kompisar.

    #54                             #140



   :::: #55 ::::::::::::::::::::::::::::

    bokstavsbutiken
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    doris: det ska oftast vara sj

      framför de hårda vokalerna:

      a o u å.

    dick: det ska oftast vara sk framför

      de mjuka vokalerna: e i y ä ö.

    #11. skriv rätt sj-ljud. skriv hela

      ordet.

      a) ---u

      b) ---ed

      c) ---ägg

      d) ---utton

      e) ---ylt
    #55                             #141



    sjukhuset
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #12. hjälp doktor flax och doktor

      bragg att laga orden. para ihop

      orden två och två. skriv de hela

      orden.

      lista

      sjuk  hus

      sjuk  sal

      sjuk  sköterska

      sjuk  dom

    #55                             #142



   :::: #56 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #7 b: brev, mejl och sms
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #91--#96 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. svara på frågorna.

      a) varför skrev ami sitt brev? ---

      b) vad berättar ami om rolf? ---

      c) hur känner sig ami när hon

        skriver brevet? ---

      d) hur börjar de olika breven?

        skriv hälsningsorden. ---

      e) hur avslutas de olika breven?

        skriv avslutningsorden. ---
    #56                             #143



   :::: #57 ::::::::::::::::::::::::::::

    #2. här har meningarna i brunos brev

      hamnat i fel ordning. i vilken

      ordning ska de vara för att det

      ska bli rätt. skriv siffrorna

      #1--#8 vid meningarna.

      --- sist skulle vi skriva. jag

        fick skriva på datorn. rolf kan

        skriva ut på papper. det är bra.

      --- det började med att du inte

        kom. då kom rolf.

      --- från bruno

    #57                             #144



      --- när det ringde in skulle vi

        måla till dig. jag målade en

        blomma. gillar du du blommor?

      --- hej!

      --- efter det hade vi rast. vi

        lekte kull. vad får du göra?

      --- jag vill att du ska bli frisk.

        för att du är bäst i världen på

        att läsa för oss.

      --- sedan var det lunch. det var

        köttbullar, potatis och

        gräddsås. får du god mat?

    #3. vad målade bruno till sin

      fröken?

    #57                             #145



    #4. läs doktor flax och doktor

      braggs brev i läseboken. vad ska

      fröken tänka på? berätta för en

      kompis.

   :::: #58 ::::::::::::::::::::::::::::

    lär mer om berättande text
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #5. planera ett eget brev. skriv ord

      här.

      a) vem vill du skriva brev till?

        ---

      b) välj en händelse som du vill

        berätta om. ---

      c) vad vill du fråga om? ---

      d) hur vill du avsluta brevet? ---
    #58                             #146



    #6. skriv namn och adress. ---

   :::: #59 ::::::::::::::::::::::::::::

    #7. skriv ditt brev. använd orden

      från din planering.

    ferdinand: kom ihåg stor bokstav och

      punkt.

      kom ihåg!

      plats och datum

      hälsningsord

      händelse

      fråga

      avslutning

      avslutningsord

      ditt namn

    #59                             #147



   :::: #74 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #7: du kan!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad kan du? läs och svara

      tillsammans med din lärare.

    läsförståelse

      -- förutspå. jag kan titta på

        rubrik och bilder och förutspå

        vad texten kommer att handla om.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- utreda nya ord. jag kan reagera

        på nya ord och utreda deras

        betydelse.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #74                             #148



      -- sammanfatta. jag kan

        sammanfatta med tydlig början,

        mitten och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor på raderna. jag

        kan ställa frågor där svaret

        finns i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor mellan raderna.

        jag kan ställa frågor där jag

        får ledtrådar till svaret på

        olika ställen i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #74                             #149



      -- ställa frågor bortom raderna.

        jag kan ställa frågor där svaret

        kopplas till mig själv eller

        andra.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- inre bilder. jag kan se, höra

        och känna när jag läser eller

        lyssnar till en text.

        ganska bra  bra  mycket bra

    läsflyt

      -- läsa ord. jag kan läsa enkla

        ord snabbt.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #74                             #150



      -- läsa med flyt. jag kan läsa

        enkla meningar snabbt, läsa med

        inlevelse och pausa vid punkt.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- läsa om. jag kan stanna upp,

        läsa om och rätta mig själv.

        ganska bra  bra  mycket bra

    skriva

      -- stora och små bokstäver. jag

        kan skriva meningar med stor

        bokstav i början och små

        bokstäver inuti.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #74                             #151



      -- skiljetecken. jag kan skriva

        punkt eller frågetecken i slutet

        av meningar.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- mellanrum mellan orden. jag kan

        skriva meningar med mellanrum

        mellan orden.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- handstil. jag kan skriva

        läsligt så att jag själv och

        andra kan läsa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #74                             #152



    stava

      -- sj-ljudet. jag kan stava ord

        med sj och sk, som i sjuk, skägg

        och sjunger.

        ganska bra  bra  mycket bra

    texttyp

      -- skriva berättande text, brev.

        jag kan skriva ett brev med

        plats, datum, hälsningsord,

        händelse och fråga.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #2. vad behöver du träna mer på?

      prata med din lärare om vad ni ska

      skriva ner. ---

    #74                             #153



   :::: #60 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #8 a: gäster
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #97--#104 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. läs rubriken: gäster. passade

      den rubriken till texten i

      läseboken, tycker du?

      ja  nej

    #60                             #154



    #2. här är andra förslag på rubriker

      till kapitlet.

      vilken av rubrikerna passar bäst,

      tycker du?

      a) överraskningen

      b) ingenting är omöjligt

      c) med envishet kommer man långt

      d) festen

    #3. varför valde du den rubriken?

      ---

    #60                             #155



    #4. synonymer är ord som betyder

      nästan samma sak. välj rätt

      synonym.

      a) general = militär eller bonde

      b) girlang = pappersremsa eller

        blomma

      c) gärde = bälte eller åker

      d) gäss = andfågel eller diskmedel

    #60                             #156



   :::: #61 ::::::::::::::::::::::::::::

    #5. svara på frågorna.

      a) vad ska barnen göra när deras

        fröken kommer tillbaka? ---

      b) varför arbetar barnen på

        ordförrådet? ---

      c) vad skulle du ha gett till

        fröken? ---

    #61                             #157



    #6. sammanfatta kapitlet gäster. vad

      händer först? vad händer sedan?

      vad händer till sist? skriv en

      eller två meningar till

      nyckelorden.

      a) klassen och rolf

      b) fröken läser: gissa var vi är?

        tänk på idrott. och var lite

        bakom.

      c) klassfest

    #61                             #158



   :::: #62 ::::::::::::::::::::::::::::

    bokstavsbutiken
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #97--#104 i läseboken

    doris: dick, vet du att g kan låta

      som j? vill du höra ett ord?

    dick: gärna, doris!

    doris: där sa du ett: gärna!

    #62                             #159



    bokstaven g kan låta som j

    #7. läs och lyssna efter när g låter

      som j. markera de orden.

      general göransson gillar att ha

      gäster. han brukar bjuda på

      hamburgare och gädda med getost.

      till efterrätt ger han gästerna

      glass med geléhallon. efter maten

      ordnar generalen gemensamma lekar.

      gästerna får gissa gåtor, gömma

      nyckel och göra lite gymnastik.

    #8. hur många ord hittade du? ---

      jämför med dina kompisar.

    #62                             #160



    #9. välj ett av orden som du

      markerat. skriv en ny mening med

      ordet i. ---

      hårda vokaler: a o u å

      j-ljudet stavas med j framför hård

      vokal.

      mjuka vokaler: e i y ä ö

      j-ljudet stavas med g framför mjuk

      vokal

    #10. skriv j eller g. skriv vad det

      blir.

      --itarr

      --et

      --ulgran

    #62                             #161



   :::: #63 ::::::::::::::::::::::::::::

    meningsbygget
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    maggan: vet du hur ett frågetecken

      ser ut? så här?

    #11. hjälp maggan och ferdinand. se

      till att det blir mellanrum mellan

      orden. skriv sedan en mening och

      en fråga med orden.

      exempel: dusurär

      du är sur. är du sur?

      a) hanbörjeheter ---

      b) tagbollenbrunoifår ---

      c) storfotbollsplanenär ---

      d) gillarglassdani ---
    #63                             #162



    #12. skriv en egen mening och fråga.

      ---

    |  kontroll!
    |
    |  é skriv med mellanrum mellan
    |
    |    orden.
    |
    |  é skriv stor bokstav i början på
    |
    |    mening.
    |
    |  é avsluta med punkt eller
    |
    |    frågetecken.

    #63                             #163



   :::: #64 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #8 b: rim och ramsor
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    efter s. #105--#111 i läseboken

    läsförståelse
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. svara på frågorna. vad kan

      dikter handla om? ---

    #64                             #164



    #2. läs orden i listan. vilka

      rimmar. skriv orden.

      exempel: hatt  skratt  katt

      lista

      koppar  knoppar  bus

      underbar  hatt  hund

      rund  skratt  katt

      mus  vacker  se

      te  ballt  kallt

    #64                             #165



    #3.

     a) vad kan kaninen göra? ---

     b) hur ska paronsjön räddas? ---

     c) vad kan du göra för att ta hand

       om naturen? ---

  :::: #65 ::::::::::::::::::::::::::::

      d) hur känner sig personen som

        skrivit dikterna i dagboken? ---

      e) vad önskar personen som skrivit

        dikten om ameli? ---

    #65                             #166



    #4. sammanfatta vad du vet om olle

      #40 år. svara på frågorna.

      a) vad tyckte olle om att göra när

        han var en liten pojke? ---

      b) hur var han som person? ---

    #5. vad tänker du på när du läser

      dikten sommar?

    #65                             #167



   :::: #66 ::::::::::::::::::::::::::::

    lär mer om poetisk text
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    här har ami och bruno skrivit dikter

    med bokstäverna i sina namn.

    dikt om ami

      alltid glad

      mysig

      intresserad

    dikt om bruno

      bäst

      rolig

      underbar

      nyfiken

      otroligt ball
    #66                             #168



    #6. skriv en dikt med bokstäverna i

      ditt namn. skriv på samma sätt som

      ami och bruno, men använd ord som

      passar dig.

    é vad är du bra på?

    é vad tycker du om att göra?

    é hur känner du dig?

    #66                             #169



   :::: #67 ::::::::::::::::::::::::::::

    #7. läs dikten om kaninen.

    maggan: i en dikt måste man inte ha

      punkt i slutet av meningen, men

      gärna stor bokstav i början av

      varje rad.

      hoppar och skuttar

      gnager på allt

      lägger små pruttar

      visst är det ballt?

      det är min kanin

      så fin, så fin, så fin!

    #67                             #170



    #8. planera en egen dikt om ett

      djur. skriv ord.

      a) vilket djur vill du skriva om?

        ---

      b) vad kan den göra? ---

      c) hur ser den ut? ---

      d) vad tycker den om? ---

    #9. skriv din dikt om djuret. rimma

      gärna. ---

    #67                             #171



   :::: #75 ::::::::::::::::::::::::::::

    kapitel #8: du kan!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    #1. vad kan du? läs och svara

      tillsammans med din lärare.

    läsförståelse

      -- förutspå. jag kan titta på

        rubrik och bilder och förutspå

        vad texten kommer att handla om.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- utreda nya ord. jag kan reagera

        på nya ord och utreda deras

        betydelse.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #75                             #172



      -- sammanfatta. jag kan

        sammanfatta med tydlig början,

        mitten och slut.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor på raderna. jag

        kan ställa frågor där svaret

        finns i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- ställa frågor mellan raderna.

        jag kan ställa frågor där jag

        får ledtrådar till svaret på

        olika ställen i texten.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #75                             #173



      -- ställa frågor bortom raderna.

        jag kan ställa frågor där svaret

        kopplas till mig själv eller

        andra.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- inre bilder. jag kan se, höra

        och känna när jag läser eller

        lyssnar till en text.

        ganska bra  bra  mycket bra

    läsflyt

      -- läsa ord. jag kan läsa enkla

        ord snabbt.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #75                             #174



      -- läsa med flyt. jag kan läsa

        enkla meningar snabbt, läsa med

        inlevelse och pausa vid punkt.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- läsa om. jag kan stanna upp,

        läsa om och rätta mig själv.

        ganska bra  bra  mycket bra

    skriva

      -- stora och små bokstäver. jag

        kan skriva meningar med stor

        bokstav i början och små

        bokstäver inuti.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #75                             #175



      -- skiljetecken. jag kan skriva

        punkt eller frågetecken i slutet

        av meningar.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- mellanrum mellan orden. jag kan

        skriva meningar med mellanrum

        mellan orden.

        ganska bra  bra  mycket bra

      -- handstil. jag kan skriva

        läsligt så att jag själv och

        andra kan läsa.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #75                             #176



    stava

      -- g kan låta som j. jag kan stava

        ord med g som låter som j, som i

        gäster, gitarr och gillar.

        ganska bra  bra  mycket bra

    texttyp

      -- skriva dikt. jag kan skriva en

        dikt om mitt namn eller ett

        djur.

        ganska bra  bra  mycket bra

    #2. vad behöver du träna mer på?

      prata med din lärare om vad ni ska

      skriva ner. ---

    #75                             #177


