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sid 1 vildsvin  älg      gris     tjur 

  varg     uggla   tupp     häst 

  räv   björn   get   får 

 

sid 2    noshörning apa    bläckfisk  manet 

  elefant  giraff   clownfisk sjöhäst 

  lejon  flodhäst   sjöstjärna delfin 

 

sid 3 - 5 Läraren rättar. 

 

sid 8 Jag får tälta några dygn                         som inte är fridlysta. 

 

  Mitt skräp                                                nästan överallt, utom vid en tomt. 

 

  Jag får plocka blommor                            men inte på betesmark. 

 

  Jag får bada         men jag har ansvar för den. 

 

  Jag måste vara försiktig                          tar jag med hem. 

 

  Jag får ta med min hund                           bryta grenar på träd. 

 

  Jag får inte         med eld. 

 

  svamp, blåbär, blomma 

  mugg, flaska, boll, kola 

 

sid 11: Läraren rättar. 
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sid  13 korv   morot   grädde 

  kyckling  jordgubbar  olja 

  fisk   bröd 

  ost   potatismos 

  ägg   melon 

 

sid 14 körsbär  tårta 

  sallad  kex 

  äpple  kolor 

  tomat  klubba 

  ägg   glass 

  fisk   kaka 

 

sid 16 1. Carl von Linné föddes i maj år 1707. 

  2. Carl föddes i Råshult i Småland. 

  3. Carl hade ett stort intresse för naturen. 

  4. Ett herbarium är en samling av torkade växter. 

  5. Detta kallas Linnés sexualsystem.  

 

  6. Läraren rättar. 

 

sid 18 1. Alfred Nobel  var kemist, uppfinnare och ingenjör. 

  2. Alfred Nobel uppfann dynamiten och tändhatten.  

  3. I sitt testamente skrev Nobel att en del  

     av hans pengar skulle delas ut till dem  

     som gjort nytta för mänskligheten.  

  4. År 1901 delades de fem första Nobelprisen ut  

     i fysik, kemi, medicin, litteratur och ett fredspris. 

  5. Pristagaren får en Nobelmedalj, ett diplom och en prissumma. 

  6. Nobelprisen delas ut i Stockholms stadshus 

     på Nobeldagen den 10 december varje år,  

     förutom fredspriset. Det delas ut i Oslo. 

   

  7. Läraren rättar. 



3 

Tengnäs Läromedel            Art nr 403  

Lilla VIKARIEPÄRMEN - NO och Teknik - FACIT         

sid 20 1. ex: Biobränsle kan bestå av nedhuggna träd, till exempel ved och flis.  

  2. Ett ekosystem kan vara en stubbe, en trädgård eller en skog. 

  3. Läraren rättar. 

  4. Det finns energikällor som uran, kol, olja, gas, vindar, strömmande vatten,  

     och solens strålar. 

  5. Ozonskiktet skyddar jorden mot solens skadliga strålar, UV-strålning. 

  6. 

  1.   vatten avdunstar från haven och vattenångan stiger,  

  2.   moln bildas och sedan faller regn, snö eller hagel, 

  3.   vattnet tar sig ut till haven igen. 

 

sid 23 Läraren rättar. 

 

sid 25 1. Från början förflyttade man tunga föremål med hjälp av stora stockar. 

  2. De första hjulen var tillverkade av  träskivor från stora stockar. 

      3-5 Läraren rättar. 

 

sid 27 1. Den allra första båten var kanske bara en trästock som flöt bra i vattnet 

  2. Människan har  uppfunnit åran, seglet, motorn, ångmaskinen och  

      Propellern  för att båtar ska kunna ta sig fram snabbare på vattnet. 

      3-5.Läraren rättar. 

 

sid 29 1. Den konstgjorda plasten uppfanns för hundra år sedan.  

  2. Det grekiska ordet plastikos betyder formbar.  

  3. Saker av plast kan återvinnas och bli till nya saker. 

     4-6. Läraren rättar. 

 

sid 31 1. Telefonen uppfanns i slutet av 1880-talet.  

  2. Man har använt trä, plåt, bakelit och plast till telefoner 

     4-6. Läraren rättar. 


