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Ord att klippa ut 

 

 

Vi brukar spela bingot i par. 

Läraren drar ett ord; läser det, vi ljudar det 

tillsammans och sedan skriver vi det på tavlan. 

Eleverna letar tillsammans och kryssar ordet på 

brickan. 
 

bok  Vida  bor  bra 

       

lista  Sandor  gå  kom 

       

upp  och  blir  ner 

       

skolan  hem  till  sur 
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