
1 S S F S 

 

2 stugor  bondgårdar 

 pigor  drängar 

 hästar  oxar 

 

3  

 

 

 

 

 

4                  Hästarna           bodde i mindre kättar. 
 
              Korna           stod i spiltor. 
 
              Kalvar och får             levde i hönshuset. 
  
                    Grisarna           stod i sina bås. 
 
                           Hönsen      vaktade gården. 
            
     Katten                 fanns i en stia. 
 
         Hunden      höll efter möss och råttor. 
 

5 ladugården 

 kalv   mjölk 

 mjölkbil  mejeri 

 grädde  smör  ost  
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sädesslag mjölk redskap 

grönsaker ägg maskiner 

rotfrukter kött fordon 

växer på åkern från djuren får vi bonden har hjälp av 



6 Hanen kallas för           sugga. 
 
 Honan kallas för               galt. 
 
  Ungen kallas för         allätare. 
 
        Grisen är en                 kulting. 
 
 Grisen äter gärna        kött. 
 
 Från grisen får vi               äpplen. 
 
7 F F S S 

 

8 1, 5, 2, 4, 3 

 

9            Hästen kan dra     ett stall eller i en hage. 
 
                      Hästen äter    en plog eller en vagn. 
 
      Hästfamiljen består av         gräs, hö och havre. 
 
                      Fölet föds i      hingst, sto och föl. 
 

10 Läraren rättar. 
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11     Drottningen     matas med pollen och nektar. 
 
            Arbetsbiet    är det största honungsbiet i kupan. 
 
              Larverna          samlar in pollen och nektar. 
 
        Drönaren     blir befruktad och nya frön och frukter bildas.
   
 Den nya blomman            är en hane. 
 
12 F S F S 

 

13  

14 1, 4, 2, 3, 5 

 

15 S S F F S 

 

16 hytt 

 skär   tröskar  rensar 

 skal   halm 
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pasta rågbröd öl gröt 

mannagryn knäckebröd tunnbröd müsli   

vete råg korn havre 



17  Knäckebröd         växter på åkern eller i grönsakslanden.  
 
        Jordgubbar        kan bakas av rågmjöl.  
 
                Pasta        kommer från höns. 
 
                  Ägg              kommer från kon. 
 
         Fårost         görs av vetemjöl. 
   
                Smör        växer i växthuset.    
 
        Kruksallad        kommer från får. 
 
           Tunnbröd        kommer från sockerbetan. 
 
              Socker        kan bakas av kornmjöl. 
 
               Müsli              kommer från grisen. 
 
          Bacon        kommer från honungsbiet. 
 
              Potatis            görs av havregryn. 
   
             Honung         växer på åkern eller i grönsakslandet. 
 

18 S F F S 

 

19 kärnade 

 saltades  röktes 

 torka 

 kylskåp  frys 
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20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21     ring      kryss 

      

     bröd        plastflaskor 

    äppelskruttar        glasflaska 

         blomma       konservburk 

          kvistar        glödlampa 

         äggskal          läskburk  

       sallad/blad          batterier 

 

22 biologisk mångfald 

 hagar 

 diken  stenmurar 

 fridlyst 

 

23  Träden fälldes för hand med    i mindre delar. 
 
      De stora stockarna sågades     yxa och såg.  
 
       En del stockar sågades till     spisar och kakelugnar. 
 
                          Ved eldades i     ljus och näring.  
 
 När skogen växte upp f ick man          brädor och plankor. 
 
 På så sätt f ick alla trädplantor          röja och gallra.  
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tomat banan 

rödbeta apelsiin 

hallon ananas 

morot kakao 

mat från Sverige mat från övriga världen 



24 F F S S 

 

25  
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 barrträd 40 m 400 år papper 

 lövträd 25 m 100 år möbler 

 trädsort höjd ålder används till 

björk 

gran 


