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Fyll i mig, dig, honom, henne, sig oss, er, dem eller sig i luckorna
Varje lördag går Jose till frisören. Då rakar frisören
______________________
På vardagsmorgnarna måste Jose raka _______________
hemma. Jose tycker om när frisören rakar
_________________. Han tycker att det är jobbigt att
______________ själv.

Emma och Gabriel har en dotter som heter Lovisa och en som heter Jasmina.
De har också en pojke som heter Kim. Lovisa är bara två år och kan inte
tvätta ____________själv. Hennes mamma måste tvätta _______________ varje
kväll. Jasmina är fyra år och hon vill absolut tvätta __________ själv, men hon
tvättar _____________ inte alltid så bra bakom öronen, så ibland får mamma
Emma hjälpa ____________ med det. Kim som är fem år vill inte klä av
___________ på kvällarna. Då måste hans pappa klä av ______________ och
sätta på ____________ pyjamasen. På morgonen har hela familjen bråttom
och ibland hinner föräldrarna nästan inte kamma _____________ själva för de
måste hjälpa barnen med att klä på ______________, kamma _____________
och borsta tänderna.
Barnen är mycket sömniga, för de vill inte gå och lägga _____________ på
kvällarna. Deras föräldrar brukar säga till dem ”Gå och lägg ___________ så
ska vi läsa en saga för er. Barnen säger nästan alltid ”Nej, vi vill inte lägga
______________ ännu. Kan vi inte få titta på barnprogram en stund till?
”Nej , säger mamma, ni måste skynda ___________ i säng nu”.
Pappa och jag vill också hinna ta igen __________ en stund
innan vi går och lägger _______ .
Pappa säger: ”Ni måste lära ___________ att göra som mamma
och jag säger”.
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