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Gör en lista på de här orden i alfabetisk ordning!
	
  

bröd

ananas

flicka

fråga

kyss

gammal

ugn

hej

hjälp

sjutton

ord

kylig

vad

ung

redan

regn

Bok

sju

varifrån

tack	
  

1.
Ananas
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. ___________________________
8. ___________________________
9. ___________________________
10. ___________________________
11. ___________________________

lampa

	
  	
  

12. _____________________________
13. _____________________________
14. _____________________________
15. _____________________________
16. _____________________________
17. _____________________________
18. _____________________________
19. _____________________________
20 _____________________________
21. _____________________________
/10

Skriv ett verb som passar!
Pappa _______________ efter maten.

Katten ______________ i fåtöljen.

Pojken ________________ på läraren.

Pennan _____________ på bordet.

Vi _______________ till jobbet.

Du _____________ tänderna.

Jag _______________ på eftermiddagen.

Per _____________ lunch klockan 12.

Kalle _______________ i telefon.

Anna _____________ klockan 7.00

Jonas ______________ i klassrummet.

Presidenten __________ i Helsingfors.
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Skriv de sju veckodagarna!
__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________
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Vad heter de fyra årstiderna?
________________________

_________________________

________________________

__________________________

/4

Månader
Vad heter den första månaden? ____________________________
Vilken månad kommer efter september? _____________________
Vilken månad är det nu? ______________________________

/3

Skriv med siffror! (nummer)
Trehundraåttionio __________

femtiofyra ________

tolv ___________

Fyrahundrafyra _________

sextiotre _________

fjorton _________

Skriv med bokstäver!
398 ____________________________

1009 ________________________

111____________________________

18 ___________________________
/10

Hur mycket är klockan?

Halv åtta

_________________

Tjugofem över sju

_________________

Tjugo före åtta

__________________

Kvart över fem

_________________
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Vad är det för väder?

______________________

_______________________

_____________________
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Kombinera fraser!
Hej!

Nej, inte idag.

Vi hörs!

Tack själv!

Hur mår du?

Hejsan!

Förlåt.

Hm... Okej då.

Tusen tack!

Tack, ganska bra. Och du?

Regnar det?

Ja, det gör vi. Hej då!

/5

Skriv obestämd form! (en eller ett)
huset

ett hus .

pennan _______________

häftet _______________

boken _______________

gummit ________________

flickan _______________

kvarten ______________ veckan _________________

mannen ______________

personen _____________ köket ___________________

glaset ________________

bilen ________________
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Svara på frågorna!
Vad heter du? _______________________________________________________________
Hur mycket är klockan nu? _____________________________________________________
Vad är ditt telefonnummer? ____________________________________________________
Hur är det idag? ______________________________________________________________
Var bor du? _________________________________________________________________
När vaknar du på morgonen? ___________________________________________________
/6
Resultat _____ / 80
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