
Ordkarta – KOM MED 

Ja Vet inte Nej Har 
skett Sker Ska 

ske plural Vad sa 
du? Hej! Tack! Förlåt 

Mot-
satsen 

till 

Kom-
bina-
tion 

Tillhör Del av Samma Nästan 
samma 

Låter 
nästan 

som 

fråga vem vad inte är var blir vill mycket mer mest kropp kläder medi- 
cin mat efter-

rätt bröd bulle 

när var hur kanske har hade kan måste glad ledsen upp-
rörd pengar klocka glas-

ögon kött ost pizza pasta 

att men så och ska försöka bor heter rolig rädd orolig saker brev kalen-
der ägg soppa grön-

saker frukt 

förut nu sedan igen börja komma fort-
sätta sluta bra dålig fin radio TV film ham-

burgare korv glass godis 

en ett den det få ge byta ta trevlig tråkig skön dator surf-
platta mobil dryck vatten kaffe te 

i till alla eller säga se höra gå arg ont sjuk fordon rullstol permo-
bil sugrör servett fest teater 

person jag du han äta dricka smaka sitta trött hungrig törstig bil taxi flyg-
plan present spel musik sport 

de vi ni hon sova klä på bada gråta fel ensam konstig buss tåg båt plats hus hem arbete 

någon min familj släkting göra arbeta känna tycka 
om stor liten lång hotell utflykt biljett affär restau-

rang sjukhus träd-
gård 

pappa mamma bror syster åka möta laga 
mat köpa våt god dyr natur djur stad tid år födelse-

dag väder 

man kvinna pojke flicka tänka veta förstå glöm-
ma svår stark färdig skog sjö berg dag natt morgon kväll 

vän grupp assis-
tent själv hoppas gissa bes-

tämma hjälpa ny gam-
mal tyst färg lila orange rosa brun grå svart 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y X Å Ä Ö 1 2 3 4 5 Nytt 
ord 6 7 8 9 0 


