
Arbetsuppgifterna i det här häftet
kan du lösa på egen hand
och med hjälp av läseboken
J0BB från A till 0.
Ta god tid på dig
och lycka till.



Arkitekt
Vilka ord saknas?

) fytt i rätt ord i rutorna.

Arkitekten ritar

Arkitekten kan behöva en

när han/hon ska rita ett streck.

Arkitekten använder ofta

för att rita en byggnad.

blommor ansikten hus

våg cymbal Iinjal

dator tång mixer

lbland gör arkitekten

en av byggnaden. modul modell cistern

En arkitekt arbetar

oftast på fabrik kontor bageri

Rätt eller fel?
) Stryf under de meningar som är riktiga.

Arkitekter vet inget om bostäder.

Arkitekter samarbetar ofta med byggföretag.

Vissa arkitekter kan planera hur stadsdelar ska se ut.

Arkitekte r lagar vatten kranar.

Arkitekter tar fram ritningar.

Vad gör en arkitekt?

) Sxriv ditt svar här.



Bilmekaniker
Vad är fel?

) Kryssa för de meningar som är fel.

Bilmekanikern kan allt om manikyr.

Bilmekanikerna kan byta växellåda.

Bilmekanikerna kan arbeta
på en verkstad.

; _] Bilmekanikerna kan kontrollera
om batteriet fungerar.

Vilken löpsedel intresserar en bilmekaniker?
) Kryssa för ditt svar.

tr

Vem behöver hjälp av en bilmekaniker?
) Stryt< under ditt svar.

Lotta som har tappat sin husnyckel.

Fredrik som har blivit rånad.

Greta som har fel på avgassystemet.

Vad gör en bilmekaniker?

-l

l

E

) srri, ditt svar här

väg-
tullar
i alla städer!

Fordortts-
slrattcn
höJsI

0mhyggd

hilmotor
fiir
miliiivänligt
hränsle!
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Brevbä rare
Vilka ord passar ihop
med en brevbärare?

) Ringa in orden.

postlåda porto pass

adress deklaration

Vilket ord passar in?
) ryll i rätt ord.

Brevbäraren sorterar

Brevbäraren ser till att

breven har

Brevbäraren tömmer regelbundet

Ordf läta
) fyll i ord i rutorna.

Försändelse

Vad gör en brevbärare?

avsändare kuvert

tull sanering

tvätt post pengar

frimärke kvitto konto
sophinkar
postlådor
vedkorgar

Avgift för postI postlåda

) Skriv ditt svar här
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Vad syns på bilden?
+ Fyll i rätt ord.

Kock
Vilket ord passar in?

) ryll i rätt ord.

Kocken behöver en kastrull

att koka soppa i.

Kocken blandar mjöI, vatten, jäst och salt

till en gryta deg glass

Kocken bjuder på lax. Till

serverar han potatis, citronsås och sallad.

Kocken gör glass till

En kock kan arbeta på en

Ordf Iäta

) Fyll i rätt ord.

pensel

köttet fisken fågeln

efterrätt frukost lunch

mack simhall restaurang

Kan bli mos

Verktyg för kockar

Arbetsp/ats
för kockar

Vad gör en kock?

) St<riv ditt svar här .
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Siukgymnast
Rätt eller fel?
I två meningar om sjukgymnasten finns fel.

) Kryssa för dessa.

tr Sjukgymnasten lär eleverna sjunga.

tr Sjukgymnasten tränar
med flickan som brutit en arm'

tr Sjukgymnasten ger den gamle mannen

med ryggont råd
hur han ska sitta för att inte ha ont.

tr Sjukgymnasten har träning i bassäng
med personer som har svårt att röra sig.

tr Sjukgymnasten lär ut matlagning
till nyblivna mammor.

Vilken löpsedel?
Här är tre löpsedelstexter.
Vilken text kan sjukgymnasten ha intresse av?

) Kryssa för ditt svar.

Nvtt
Rähab
center
byggs under
hosten !

Vad gör en siukgYmnast?

) Skriv ditt svar här. .

6ärn
Kollo
i år!

lngen
höjd
bensln-
skatt!
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