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ORD
mulet (s 3, rad 1), inte sol, molnigt
disk (s 14, rad 2), ett högt bord i affärer eller vid receptioner

TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR
s 3
Vilken veckodag är det?
Vad är det för väder?
Var är Anna?
Vart ska Jonas och barnen gå?

s 4
När fick Anna och Jonas många böcker?
Vilken bok ska Jonas låna?
Varför?

s 5
Hur många böcker säger Ture att det finns?
Vart går Ella?

s 6
Vem går Jonas fram till?
Vad vet damen att Jonas och Anna har gjort?

s 7
Hur kan damen veta det?
Vad bjöd hon på?
Vad pratade de om?
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s 8
Varför tror Stina att farfar inte berättade att de kände varandra?
Vad vill Ture läsa om?

s 9
Varför tycker Jonas att det är bra att man får låna böcker gratis?
Vad går de förbi?
Vad undrar Ture?

s 10
Vad förklarar Stina om hur böckerna står?

s 11
Vad har Ella lånat?
Vilken bok har hon lånat till Jonas?
Vad visar Stina?

s 12
Hur många böcker lånar Ture?
Vems mobil ringer?
Vad gör mannen i fåtöljen?
Vad gör kvinnan?

s 13
Vad hittar Jonas?
Varför lånar han böcker till Anna?

s 14
Vad finns det vid utgången?
Vem står där?
Vad tar Jonas fram?
Vad läser datorn av?

s 15
Vad ”vet” biblioteket?
Vad får Jonas?
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s 16
Vad vill Ella låna nästa gång?
Vad tycker Jonas var bra?
Vad säger Ture om farfar?

Nya ord
Skriv en egen mening med varje ord.

1. mulet
2. låna
3. bibliotek
4. disk

Mycket eller många?
mycket = mängd, går inte att räkna
många = antal, går att räkna

Exempel:
Jag vill ha mycket tårta och många bullar.

Fyll i rätt ord
1. Anna och Jonas har __________ böcker.

2. Det har regnat __________.

3. Hunden är __________ år.

4. Det är __________blad i trädet.

5. Jag älskar dig __________.

Låna eller hyra?
låna = gratis
hyra = något man betalar för att låna

Skriv egna meningar med orden
1. låna
2. hyra
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Berätta själv om din dag. Skriv svaren med hela meningar.
1. Vilken dag är det idag?
2. Vilket väder är det idag?
3. Vilken årstid är det?
4. Hur mycket är klockan?
5. Vilken bok läste du senast?

GRAMMATIK
Skriv om meningarna med nya verbformer
Exempel:
Där står Stina.
Där stod Stina.
Där har Stina stått.

står  stod  stått

får  fick  fått

bjuder  bjöd  bjudit

tycker  tyckte  tyckt

tar  tog  tagit

finns  fanns funnits

hittar hittade hittat

bor bodde bott

1. Jag bjöd hem honom på kaffe.
2. Jonas hittar en bokhylla där det finns böcker om staden där de bor.
3. Jonas tar fram sitt lånekort.
4. Jonas får en lista.
5. Hon tycker om historia.
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SKRIVUPPGIFTER
1. Vilken är den bästa bok som du har läst? Vad handlade den om? Vilka var 

huvudpersonerna? Varför var boken så bra? Skriv och berätta.
2. Anna är på jobbet medan hennes familj är på biblioteket. Vad berättar barnen för henne på 

kvällen? Hur har deras dag varit, och vad tyckte de var mest spännande? Skriv och berätta.
3. Farfar och Stina var vänner. Hur gick det till? Varför ville inte farfar berätta för Jonas?  

Skriv farfars berättelse.
4. En vän vill veta om Biblioteket är en bra bok. Berätta vad den handlar om, och vad som är 

extra bra och intressant.


