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I skolan 
 
Det är måndag morgon. Jag vaknar klockan 
sju! Jag går till badrummet och tvättar mig. 
Jag kammar mig och borstar tänderna. Jag 
sitter och äter frukost i köket. Jag dricker en 
kopp te och ett glas juice och äter en 
smörgås. Jag åker till skolan. Skolan börjar 
klockan nio. Jag läser svenska där. Vi är 
många personer i klassen. Vi sitter och pratar, 
skriver och läser. Vi frågar och svarar. Jag har lunchpaus 
klockan tolv och jag slutar klockan tre.  
Vad gör du? 
 
 

Nya ord: 

En veckodag, veckodagar   En siffra, siffror 

Måndag _____________________   1  ett    __________________ 

Tisdag _______________________   2  två   __________________ 

Onsdag _____________________   3  tre  ___________________ 

Torsdag _____________________   4  fyra ___________________ 

Fredag ______________________   5  fem  __________________ 

Lördag ______________________   6  sex  ___________________ 

Söndag _____________________   7  sju  ____________________ 

       8  åtta  ___________________ 

       9  nio   ___________________ 

       10 tio  ____________________ 
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En tid, tider      En måltid, måltider 

en morgon ______________________  en frukost _____________________ 

en dag __________________________  en lunch ______________________ 

en kväll __________________________  en middag/en kvällsmat _______ 

en natt __________________________  _______________________________ 

 

Ett substantiv       

en klocka, klockor _____________________________ Ett personligt pronomen 

ett badrum, badrum___________________________ jag __________________ 

ett kök, kök____________________________________ du ___________________ 

ett glas, glas __________________________________ han __________________ 

en kopp, koppar ______________________________ hon __________________ 

en smörgås, smörgåsar ________________________ den __________________ 

(en) juice   ____________________________________ det ___________________ 

en person, personer ___________________________ vi ____________________ 

en klass, klasser ________________________________ ni  ____________________ 

många ________________________________________ de____________________  

en lunch|paus, lunch|pauser ___________________ 
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Verb 

Borsta, borsta! borstar, borstade, borstat _____________________________________ 

Börja, börja! börjar, började, börjat __________________________________________ 

Dricka, drick! dricker, drack, druckit ________________________________________ 

Fråga, fråga! Frågar, frågade, frågat _________________________________________ 

Gå, gå!, går, gick, gått ___________________________________________________ 

Göra, gör! gör, gjorde, gjort ________________________________________________ 

Ha, ha! har, hade, haft ___________________________________________________ 

Kamma, kamma! kammar, kammade, kammat 

________________________________ 

Läsa, läs! läser, läste, läst ________________________________________________ 

Prata, prata! pratar, pratade, pratat __________________________________________ 

Sitta, sitt! sitter, satt, suttit ________________________________________________ 

Skriva, skriv! skriver, skrev, skrivit __________________________________________ 

Sluta, sluta! Slutar, slutade, slutat ___________________________________________ 

Svara, svara! svarar, svarade, svarat ________________________________________ 

Tvätta, tvätta! tvättar, tvättade, tvättat _______________________________________ 

Vakna, vakna! vaknar, vaknade, vaknat _____________________________________ 

Vara, var! är, var, varit ___________________________________________________ 

Åka, åk! åker, åkte, åkt __________________________________________________ 

Äta, ät! äter, åt, ätit _____________________________________________________ 


