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Det här är Sune och Ali.Det här är Sara och Erik.

Sara Erik 

Rita och måla ett långt halsband på Sara.

Rita och måla ett kort halsband på Erik.

Sune Ali 

Rita och måla en lång slips på Sune.

Rita och måla en kort slips på Ali.
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Rita en ring runt rätt svar.

Stolarna är högre än bordet. Ja   Nej

Pallen är lägre än stolarna. Ja   Nej

Bordet är högre än pallen. Ja   Nej

Stolarna är lika höga.  Ja   Nej

Högre än – lägre än

Rita en ring runt rätt svar.

Nora hoppar högre än Lina. Ja  Nej

Jens hoppar högre än Nora. Ja  Nej 

Lina hoppar högre än Jens. Ja  Nej

Vem hoppar lägre än Nora? ______________________

Vem hoppar högst? ______________________

Lina Nora 

Jens 
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Måla den som är lägst ner.

Högst – lägst

Måla den som är högst upp.

Måla den som är högst upp. Måla den som är lägst ner.
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Meter – centimeter

Måla den svenska flaggan på den högsta flaggstången.

Måla flaggan på den lägsta flaggstången i de färger du vill.

1 meter = 1 m 

1 centimeter = 1 cm 

Prova att göra 1 meter med dina armar. 

Prova att göra 1 centimeter med dina fingrar.
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