Enkel svenska - Tengnäs Läromedel - art 191
Facit
sid 1
Läraren rättar
sid 2
2. Pojken simmar på tisdag..
3. Flickan arbetar vid datorn på onsdag.
4, Pojken spelar fotboll på torsdag.
5. Flickan läser på fredag.
6. Barnen rider på lördag.
7. Barnet äter glass på söndag.
sid 3
1. januari, februari, mars, april, maj, juni, juli,
augusti, september, oktober, november,
december.
2. vår - sommar - höst - vinter.
3. mars - april - augusti - juni - oktober januari - juli - november - maj - februari september - december
sid 4
1. lärare 2. klocka 3. schema 4. dator 5. dörr
6. elev 7. skrivtavla 8. krita 9. linjal 10. sax
11. blyertspenna 12. radergummi 13. bok
14. pensel 15. bänk 16. stol 17. klister
sid 5
Läraren rättar
sid 6
Läraren rättar
sid 7
1. snut 2. kolonn 3. lärjunge 4. boss 5. prosa
6. töcken 7. scen 8. missöde 9. förmiddag
10. ämbar 11. prat 12. kopia 13. andakt
14. salong 15. skepsis 16. vik 17. akrobat
18. scen
sid 8
1. åsna 2. myra 3. ål 4. gås 5. lärka/lax
6. gris 7. tupp 8. lamm 9. mört 10. mus
11. uggla 12. räv 13. hare 14. mus 15. kaja
16. björn/oxe
sid 9
1. bra - dålig 2. tjock - smal 3. pigg - trött
4. ledsen - glad 5. neråt - uppåt
6. trubbig - spetsig 7. lång - kort 8. snäll - elak
9. tråkig - rolig 10. kall - varm
11. slarvig - noggrann 12. snabb - långsam
Läraren rättar.
sid 10
1. Vad heter du? 2. Vart ska du gå?
3. Var ligger bollen? 4. Vart går bussen?
5. Hur mycket ska du betala?
6. Var bor du? 7. Vem ska du hälsa på?
8. Vart ska du resa? 9. Vad ska du köpa?
10. Vart leder vägen? 11. Hur många äpplen
har du? 12. Vem följer med dig hem idag?
13. Var har du varit?
Läraren rättar.

sid 11
1. jul 2. värld 3. kål 4. karl 5. ägg 6. elva 7. hjärna
8. jäst 9. hjul 10. värd 11. kol 12. kar 13. egg
14. älva 15. gärna 16. gäst
sid 12
1. Klassrummet var stökigt.
2. Varför måste man städa?
3. Jag tänker inte hjälpa till.
4. Jag sätter färgpennorna i ordning.
5. Tror du vi hinner städa på tjugo minuter?
Vi städade klassrummet och fröken blev glad.
Vi tyckte också att det såg fint ut.
Det tog bara en kvart att få allt på plats.
Sen sa vi tack för idag och gick hem.
sid 13
1. Har du något husdjur?
2. Kom fort!
3. Kattungen var så söt.
4. Det tycker jag också.
5. Aldrig i livet!.
6. Hade Alva ätit frukost?
7. Det brinner!
sid 14
1. sil
2. bor.
3. sur
4. syl
sid 15
1. en konsonant
2. två eller flera konsonanter
3.
1. vas - lång 2. vass - kort 3. vask - kort
4. röd - lång 5. rött - kort 6. röst - kort
7. guld - kort 8. gul - lång 9. gula - lång
10. ful - lång 11. full - kort 12. fula - lång
13 . fett - kort 14. fest - kort 15. fet - lång
4. soppa - tal - mata - vila - villa - sopa - tall matta
sid 16
1. villa - satte - vägen - buss - krockade
2.
1. hatt 2. rot 3. glas 3. glass 4. nacken 5. tall
6. hoppa 7. ficka 8. haka 9. fina 10. hetta
sid 17
1. skrämd 2. sommar 3. lamm 4. kam 5. gamla
6. himlen 7. dumt 8. välkomna 9. simning
10. glömde
sid 18
1. Läraren rättar. 2. dröm - drömma - drömde himlen - hem
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sid 19
1. känd - erkände - brand - sant
2.kunnig - noggrant
3. vinden - kinder - brände - kunde
4. Läraren rättar.
5. Läraren rättar.
sid 20
1. kunde - kunnat
kände - känt
brände - bränt
2. vindar - kinder
3. sann - sann - sant - sant
4. noggrann - noggrant
5. tunt - tunna - tunn - tunt
sid 21
2. festa - fästa
3. älva - elva
4. värker - verkar - verkligen - ryggvärk värktablett - konstverk
sid 22
1. häller - hellre
2. enda - ända
3. bassäng 4. päls 5. tänka 6. mätt 7. mäktig
8. rätt 9. karamell 10. termometer 11. termin
12. perfekt 13. vers
sid 23
1. väska - använda - hälften - karamell termometer - tvätt
3. bättre - bäst - sämre - sämst - äldre - äldst
4. mer - mest - fler - flest
6. Läraren rättar.
sid 24
1. en boll 2. ett troll 3. en ko 4. en polis
5. en svamp 6. en mus 7. ett hus 8. en sax
9. ett päron 10. en läxa
1. all vänskap 2. allt silver 3. allt hat
4. all musik 5. allt salt 6. allt vatten 7. all kärlek
8. all kunskap 9. all kyla 10. all irritation
11. all bensin 12. all godhet 13. all värme
14. all grymhet 15. all mjölk 16. allt järn
17. all ensamhet 18. allt guld 19. all luft
20. allt brons
stå - bara - kan - mota - sagt - dog
sid 25
1. stolar 2. skor 3. dörrar 4. äpplen 5. krukor
6. blommor 7. linjaler 8. hus 9. kaniner 10. tak
11. traktorer 12. sånger 13. hönor 14. bussar
15. bin
1. möss 2. gäss 3. fötter 4. händer 5. söner
6. döttrar 7. bönder 8. tänder 9. män
10. böcker 11. bröder 12. städer

sid 26
1. spöket 2. åsnor 3. båtarna 4. foten 5. fötterna
6. ansiktet 7. ansiktena 8. elefanten 9. elefanter
10. elefanterna 11. bil 12. bilar 13. bilarna
14. tomte 15. tomten 16. tomtarna
sid 27
1. 2 . 3. 4. Läraren rättar.
sid 28
5. man - polis - pizza - skåp
sid 29
1. tunnare - tunnast
2. vackrare - vackrast
3. modigare - modigast
4. duktigare - duktigast
5. fulare - fulast
6. tråkigare - tråkigast
7. elakare - elakast
2. längre - längst, yngre - yngst, lägre - lägst,
äldre - äldst
sid 31
1. gnäggar 2. bräker 3. gal 4. grymtar 5. kacklar
6. jamar 7. skäller 8. ylar 9. brummar 10. hoar
1. måla 2. klippa 3. gräva 4. skära 5. slå
6. såga 7. dricka
sid 33
1. ritade 2. skrattade 3. räknade 4. hoppade
5. hämtade
1. sov 2. sjöng 3. bar 4. gick 5. gav
6. kom 7. fick 8. skar
sid 34
1. runnit 2. gav 3. äter/åt 4. druckit 5. gått
6. bett 7. skrivit
a. lagade b. predikat c. laga d. kommit e. kör
a. preteritum b. perfekt c. futurum
d. pluskvamperfekt e. presens
sid 35
1. officer inom flottan 2. tar hand om förlossningar
3. skriver reklamtexter 4. leder en kör eller
orkester 5. affärsbiträde 6. samlar frimärken
7. specialist på kvinnosjukdomar 8. hjälper till
9. gör bilder till texter 10. gör eller säljer smycken
11. sköter ett företags ekonomi 12. skriver dikter
13. kämpar mot tjurar
sid 36
1. knackar dörr och säljer saker 2. säljer glasögon
3. sätter eld på saker och ting 4. förråder sitt land
5. arbetar som journalist 6. skriver dikter
7. spelar och sjunger visor 8. föder upp djur
9. sköter fastigheter 10. träsnidare
11. är yttre anfallsspelare 12. specialist på djur
13. väcker åtal i domstol 14 högste chef för
svenska kyrkan 15. högste chef för krigsmakten
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sid 38
Läraren rättar.
sid 39
Läraren rättar.
sid 41
1. i motsats till 2. för det första - för det andra
3. trots detta 4. till sist 5. det berodde på att
6. så småningom 7. nämligen 8. lyckligtvis
sid 43
Läraren rättar.
sid 44
Läraren rättar.

sid 57
1. vetemjöl.
2. 150 gram
3. blåbärssylt.
4. 175 grader.
Läraren rättar.
sid 58
1. Pupillen reglerar ljusmängden som kommer in i
ögat.
2. Linsen samlar ljusstrålarna så att bilden som
bildas i hjärnan blir skarp och tydlig.
3. Genom synnerven skickas signaler från näthinnan till hjärnan.

sid 46
1. I skogar, parker och trädgårdar.
2. solrosfrön, talg och brödbitar.
3. i en fågelholk eller i ett ihåligt träd.
4. 6 - 12 ägg
5. två kullar.
6. gröngul ovansida, gul undersida,
svart huvud och hals, vita kinder

sid 59
1. Växtens liv.
2. Växterna behöver näring.
3. Växterna använder solens energi.
4. Växterna gör sin egen mat.

sid 48
1. Savannen - lejonets område.
2. Den kraftiga lejonhannen.
3. Hörsel och syn.
4. Användbar tunga

sid 61
Läraren rättar.

A.
B. x
C.
D.
E. x
F.
A. period
B. savann
C.
D. man
E. skyddsfärg
F. trampdyna
G.
H. sträv
sid 50
Läraren rättar.
sid 53
1. Men det kan inte alla, Men att lyckas i
skolan är oerhört viktigt, Alla ska ha samma
möjligheter att klara skolan.
2. Det blir alldeles för dyrt med läxhjälp åt alla.
Tvungen att höja skatterna.
sid 54
Läraren rättar.
sid 55
Motargument, att bemöta motargument,
signatur.
Läraren rättar.

sid 60
Läraren rättar.

sid 62
1. Bröderna Lejonhjärta.
2.Astrid Lindgren.
sid 63
Läraren rättar.
sid 64
1. känsla 2. fakta 3. åsikt 4. fakta 5. känsla
6. känsla 7. åsikt 8. fakta 9. åsikt 10. känsla
11. åsikt
sid 67
1. Läraren rättar.
2. Läraren rättar.
3. God dag - God dag - God dag - Hyvää päivää Godan daginn
Adjö - Farvel - Adjö - Näemin - Bless
Glass - Is - Iskrem - Jäätelö - Is
Cykel - Cykel - Sykkel - Hjol
Dator - Computer - Datamaskin - Tietokone Tölva
Tack - Tak - Takk - Kiitos - Takk
4. Hon bor i en stor lägenhet.
Sängen var mjuk.
Blommorna var vackra.
Jag köpte en tidning.
5. Trädgården är stor.
Nyckeln är här.
Vi har två läxor.
Ett två tre fyra fem

Enkel svenska - Tengnäs Läromedel - art 191
sid 69
1. jiddisch, samiska, romani, tornedalsfinska
och meänkieli
2. Sameland
3. I Norrbottens län och i Mälardalen
4. Hebreiska
5. Indien
6. Finska och meänkieli
sid 70
Läraren rättar.
sid 72
1. Ett språk som talas i ett visst område.
2. Läraren rättar.
3. Rikssvenska
4. Läraren rättar

