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VALLI OCH NYCKLARNA 

 Frågor om berättelsen:
1. Vad tycker du att Valli ska göra?
2. Varför glömde Valli sina nycklar?
3. Vallis pappa har sagt att man inte ska följa med någon som man inte känner. 

Varför har han sagt det, tror du?

Prata vidare om:
1. Har du glömt nycklar någon gång?
2. Går du ensam hem från skolan eller har du sällskap?
3. Hur ser din väg ut hem från skolan?
4. Hur ser huset ut där du bor?
5. Har du några grannar? Berätta om dina grannar!

I ljudberättelsen kunde du höra om vårtecken. Vad är ett vårtecken? Vilka vårtecken 
såg och hörde Valli? Vad kan det finnas mer för vårtecken? Lyssna på berättelsen 
igen om du behöver.



Våren är en årstid. Vilka årstider finns i Sverige? 

Skriv vad som är typiskt för varje årstid och vad man kan göra då. 
Arbeta med en klasskamrat!

Vilken årstid tycker du bäst om och varför?

 



Viktiga ord
Träna på ord som handlar om olika rum eller utrymmen i ett hus. 
Dra streck mellan ordet och den förklaring som du tror är rätt.

hall   ett rum där man sover

kök   ett utrymme under huset

badrum   ett rum där man lagar mat och äter

balkong   ett utrymme där man förvarar saker och redskap

vardagsrum  ett rum där man går på toaletten, badar eller duschar

sovrum   en plats utomhus, som är på marken

altan    ett utrymme högst upp i huset under taket

källare   en plats utomhus, som sitter fast på husets vägg

vind   ett rum där man umgås, äter eller tittar på tv

förråd   ett rum närmast ytterdörren för ytterkläder och skor

Valli bor i en lägenhet i ett hyreshus. Hur bor du och din familj? 
Rita och berätta för en kompis!


