
Rita och berätta om:

Min familj

Skriv och berätta om din familj.
Rita din familj.

1.
2.

Min familj består av________ .
Vi tycker om att _______.
En rolig sak med min familj är att ____ .

 

Mitt hem

 Skriv och berätta om ditt hem.
 Rita av ditt hem.

1.
2.

Jag bor i  _______ .
I mitt hem brukar jag _______.
Det bästa med mitt hem är att ______ .

 



Rita och berätta om:

Ett roligt spel

 Skriv och berätta om ett spel.
 Rita av spelet.

1.
2.

Mitt spel är ________ .
Jag brukar spela spelet med________.
I spelet ska man________ .

 

En film

Skriv och berätta om en film.
Rita något från filmen.

1.
2.

Filmen heter _______ .
Den handlar om _______.
Det bästa med filmen är att _______ .
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Rita och berätta om:

En leksak

Skriv och berätta om en leksak. 
Rita din leksak.

1.
2.

Min leksak är  ________ .
Jag brukar använda den när_________.
En rolig sak med min leksak är att______ .

 

Ett gosedjur

Skriv och berätta om ett gosedjur. 
Rita gosedjuret.

1.
2.

Mitt gosedjur är  ________ .
Jag brukar kalla den för ____________.
Det bästa med mitt gosedjur är att______ .
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Rita och berätta om:

Ett klädesplagg

 Skriv och berätta om ett klädesplagg. 
 Rita klädesplagget.

1.
2.

Mitt klädesplagg är  ________ .
Jag brukar använda den när_________.
En rolig sak med mitt klädesplagg är att ______ .

 

En rolig lek

Skriv och berätta om leken. 
Rita hur det ser ut när du leker.

1.
2.

En rolig lek är ________ .
Jag brukar leka den med ____________.
Det bästa med leken är att______ .
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Rita och berätta om:

Min skola

Skriv och berätta om din skola.
Rita av din skola.

1.
2.

Min skola heter  ________ .
I skolan brukar jag_________.
En rolig sak med min skola är att______ .

 

Min hemstad

Skriv och berätta om din hemstad. 
Rita av din hemstad.

1.
2.

Jag bor i ________ .
I min hemstad kan man ________ .
Det bästa med min hemstad är att ______ .
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Rita och berätta om:

Min favoritbok

Skriv och berätta om din favoritbok.
Rita av din favoritbok.

 

1.
2.

Min favoritbok heter  ________ .
Den handlar om _________.
En rolig sak som händer i boken är ______ .

 

Ett roligt minne

Skriv och berätta om ditt minne. 
Rita en bild av det som hände.

1.
2.

Ett roligt minne är ________ .
Då var jag i  ________ .
Det roligaste som hände var att  ______ .
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