
Arbetsuppgifterna i den här boken
kan du lösa på egen hand
och med hjälp av läseboken
VAD gör man här?

Ta god tid på dig
och lycka till.



På museum
Vad visar man
på de här museerna?

) St<riv svar här.

Tekniskt Museum

Länsmuseum

Marinmuseum

Rätt ord?
) ryl i rätt ord.

På museet hänger

konstnärens . skidor tavlor utgifter

Museer som visar konst

kan kallas . ... bistro galleri kartotek

Vissa museer tar betalt av besökaren.

Det kallas . . . ... entr6avgift utgift bonus

Museum som visar båtar

och annat från havet mannmuseum
kan vara ett ... rymdmuseum

planetarium
Den som visar tavlor eller annat

på ett museum kallas guide vägvisare kortkännare
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Vad syns på bilden?
) rylt i rätt ord.

Vilket museum?
Här är tre annonser
för tre olika museer.
Vilken annons hör till vilket museum?

) ryt i ditt svar.

Historiska museet
Konstmuseet
Naturh istoriska museet

Yan Goghs verlr visas här i olrtobert

rydinosauri e
ivär samling
Premiälrvisning nålsta helg!

Karl den Xll:s

krona
på vår utställning
i septemher!



På badhuset
Vad gör man på ett badhus?

) St<riv och rita.

Vad står det på skylten?
Du ska gå och bada på badhuset
i staden där du bor.
På simhallens dörr
finns den här skylten
med öppettider och priser.

) rylt i rätt svar.

Vad ska du betala
om du både vill bada
och hyra badkläder
på en lördag?

Hur länge är badet öppet på tisdagar?

Vad betyder att badkläder är obligatoriskt?
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Vad syns på bilden?
) rytt i rätt ord.

Varför står det vilket diup
det är i bassängen?

) Stryt< under rätt svar.

Det är viktigt att veta hur djup bassängen är
om man ska kunna dyka.

För att veta hur mycket vatten det får plats.

De som byggde bassängen behövde veta det.

Rätt ord.
) Fyll i ord som saknas.

I badhuset finns en

Man kan hoppa ner i bassängen från en

I en bastu är det

bassäng bokhylla scen

varmt kallt no!!gradigt

värdeskåp skafferi bankfack

trampolin
studsmatta
barr

I ett

kan du lägga dina pengar och annat värdefullt

när du ska simma i bassängen.
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På brandstationen
Vilka kan få hiälP av brandkåren?

) Kryssa för dina svar.

tr Bob och Tom har grillat'
Några glödande kolbitar
hamnade På träverandan
som börjar brinna.

E Citla har fallit över bord
och kan inte ta sig uPP i båten.

Hon kan inte simma och
hon har ingen flYtväst.

Rätt ord?
+Välj ut och ringa in rätt ord.

Vad behöver brandmän

för att nå en vindsvåning?

Vad måste brandmännens kläder läla?

Vad finns alltid på en brandstation?

Vilket nummer ska du ringa

om det brinner och brandkåren
ska släcka elden?

Vad kallas de tutor
som brandbilarna har?

30

n Grillbaren har ingen olja
att fritera Pommes frites i.

Två bilar har krockat
och kan exPlodera.

Gas har läckt ut ur behållare
området måste sPärras av.

Fru Jansson har halkat
och brutit benet.

tr

stege styltor stavar

hetta solsken chokladsås

trumpeter festkläder skyddshiälmar

123 122 112

tr

tr

syrener sirener blåsuter



Vad syns på bilden?
) rytl i rätt ord.

Rätt ord?
) Vat; ut och fyll i rätt ord.

Brandbilarna sätter på
för att höras
när de ska fram på gatorna.

Brandmän som kan vara
i brinnande hus

kallas

syrener sirener trumpeter

eldslukare rökdykare tillsynsmän

En eldsvåda.
) Skriv om en eldsvåda

och hur brandmännen lyckas släcka elden.


