Skriv och berätta om
en bra rast du haft.
Vad gjorde den så bra?

Vilka 3 frågor skulle du
ställa till Sveriges
statsminister om ni
träffades? Varför?

Om du fick resa vart du
ville, vart skulle du åka då?
Vad skulle du göra där?

Skriv upp 5 verb,
sådant man gör. Skriv
hur man böjer dem.
(tänk: då, nu, sen)

Vem eller vilka är din
idol? Varför? Skriv
och berätta. Rita
gärna ett porträtt.

Skriv ner så många rim
du kan komma på.

Skriv och berätta.

Skriv en recension om
ett spel du gillar att
spela. Titel, handling
och ett betyg.

Vad skulle du vilja lära
dig mer om och varför?
Skriv och berätta.

Vilken är den bästa bok
du läst? Skriva och
berätta om varför den är
så bra.

Vilket ämne är ditt
favoritämne i skolan?
Skriv och berätta
varför.

Välj 5 adjektiv t.ex.
känslor. Hur många
synonymer kan du
komma på till dem?

Skriv en lista med 10
substantiv, ett på varje
rad. Skriv bredvid hur man
kan böja dem.

Hur många gåtor kan du?
Skriv ner alla du kommer
på.

(tänk: en/flera, den/dem)

Fot + boll blir fotboll.
Skriv så många
sammansatta ord du
kan komma på.

Gör 3 kolonner, skriv
substantiv, verb,
adjektiv som rubrik.
Fyll varje med 10 ord.
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Rita en karta över

Öppna en bok, hitta 5

Ett adjektiv beskriver

klassrummet. Skriva på

ord som är nya för dig.

substantiv. Skriv alla

Använda en ordlista och

adjektiv du kan komma på.

kartan vad det är du
ritat ut.

skriva vad de betyder.

Verb beskriver vad man

Skriv en lista med 10

ting, personer, platser och

gör. T.ex. tutar och kör.

saker som behövs för

djur. Skriv alla substantiv

Skriv alla verb du kan

att vara en bra kompis.

Substantiv är namn på

du kan komma på.

komma på.

Gör en tidslinje om dig

Rita och skriv en

Rita en bild på din

själv. Försök skriva

tecknad serie där du är

familj. Skriv ett kort

minst en händelse för

en av karaktärerna.

stycke och berätta lite

varje år du levt.

om din familj.

Skriv om den bästa

Skriv om ditt

utflykten du gjort.

favoritdjur. Vilket djur
är det och varför?

Rita något du skulle vilja

Skriv ett tackkort till

uppfinna. Skriv vad det

någon som hjälpt dig.

är och hur den skulle
fungera.

Skriv en lista med dina
favoritmaträtter.

Rita en
efterlysningsaffisch på
en karaktär du läst om i
en bok.

Lena Linnarsson

