Sfi - steg/Lärresurser
1. Alfabetet, uttal

2. Enkla ord och meningar

3. Att hälsa och presentera sig
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23 Träna ord som börjar på…
1. abc – apa, ananas, apelsin, bil, banan, boll, cykel, citron, cirkel
2. abc – affär, arm, akrobat, buss, bröd, bok, choklad, café, cigarett
3. def – delfin, dator, dörr, elefant, ett, elektricitet, flyga, flygplan, fotboll
4. def – docka, decimeter, dusch, elev, eld, elva, flaska, fisk, foto
5. ghi – guld, gräs, gurka,hund, häst, hotell, is, Italien, Istanbul
6. ghi – gaffel, gris, glob, honung, hand, hav, ingenjör, insekt, imam
7. jkl – januari, juni, Jesus, kaffe, ketchup, kiosk, lejon, lampa, lamm
8. jkl – jacka, juli, juridik, katt, klocka, kniv, lotteri, läpp, liter
9. mno – man, Marathon, mamma, hatt, hälsa, nio, ost, oas, olja
10. mno – matta, matematik, militär, nord, nerv, nål, opera, operation..
11. prs – procent, pappa, pizza, radio, restaurang, rektangel, Syrien…
12. prs – pasta, piano, parfym, ras, religion, rund, skola, salami, Sahara
13. tuv – toalett, teve, tomat, USA, universitet, uniform, vin, Venedig, visum
14. tuv – taxi, tunnel, turist, ubåt, ull, ugn, villa, vertikal, vegetarian
15. yåäö – yxa, yoghurt, yoga, åtta, åsna, åska, äpple, ägg, älg, öra, öga, öken
Sånger:
1. ABC med Danne Attlerud
2. Alfabetstango
Lyssna och stava:
1. djur med mera – apa, häst, hund, gris, delfin, elefant, katt, älg, fisk…
2. mat – banan, bröd, honung, citron, gurka, choklad, ost, tomat, pasta…
3. kiosk, affär, flaska, liter, lampa, foto, lotteri, nio, ett…
4. hotell, piano, dörr, natt, yoga, restaurang…
5. universitet, glob, matematik, elektricitet, nerv…
Sortera
1. Sortera bokstäver i rätt ordning
14 Träna ord:
1. bil, telefon, vatten
2. päron, äpple, se, du, jag
3. jag, du, han, hon, ja, nej, vad, heter
4. vän, ha, träffa, igen, trevligt
5. restaurang, telefon, bil, taxi, vad, heter, du, jag, hotell
6. människa, se, studera, tala, inte
7. engelska, svenska, arabiska, förstå, tala…
8. kaffe, te, bulle, bröd, mjölk, dricker, äter, med, utan…
9. båt, flagga, hund, katt, tak, en, ett, vid, på, i, Sverige
10. cykel, buss, tåg, köra, åka
11. bakåt, framåt, neråt, uppåt
12. höger, vänster, rakt fram, gå, till
13. vi, ni, de, den, det
14.ha, väg, heta
4 1. välkommen, hej, varsågod, tack, hejdå, nej tack
2. träffas, bra, må, ses, vilja, träffas, trevlig
3. godmorgon, goddag, godkväll, god natt
4. komma från, vad, var

Sfi - steg/Lärresurser
4. Tema – Mat

5. Tema – Familj och händelser
6. Tema – Kläder och färger

7. Tema – Väder

8. Tema – Tid/År, månad, dag…

9. Tema – Resor

10. Tema – Förskola och skola

11. Tema – Matematik

12. Tema – Köpa och sälja

13. Tema – Fritid
14. Tema – Sport

Antal övningar Webbövningar - Akelius språkkurs svenska - länkat till från http://sfa.nu
22 1. äta, dricka, frukost, lunch, middag
2. äta, dricka, frukost, lunch, middag
3. kaffe, te, mjölk, saft, bröd, smörgås
4. kaffe, te, bulle, bröd, mjölk, dricker, äter
5. frukost – smörgås, ägg, yoghurt, ost, smör, gröt, korv, flingor
6. frukt – äpple, banan, päron, kiwi, apelsin, melon, vindruva, plommon…
7. grönsaker – sallad, morot, tomat, gurka, paprika, rödbeta, broccoli…
8. odling – odla, jord, grönsaker, ärta, morot, potatis, sallad
9. bär – blåbär, hallon, jordgubbe, krusbär, vinbär
10. diska, duka, diskborste, kastrull, servett, skärbräda, stekpanna
11. äta, tillsammans, ensam, middag, hungrig, mätt, smaka, god, nöjd…
12. Moose bakar kanelbullar 1
13. Moose bakar kanelbullar 2
14. Moose bakar kanelbullar 3
15. Moose bakar kanelbullar 4
16. Vicky bakar pepparkakor 1
17. Vicky bakar pepparkakor 2
18. Vicky bakar pepparkakor 3
19. Moose lagar köttbullar med lingonsylt 1
20. Moose lagar köttbullar med lingonsylt 2
21. Moose lagar köttbullar med lingonsylt 3
22. Moose lagar köttbullar med lingonsylt 4
2 1. familj – mamma, pappa, barn, son, dotter
2. mormor, morfar, farmor, farfar, mamma, pappa, dotter, son
3 1. Färg – blå, färg, grå, grön, gul, röd, svart, vit
2. Färg – paraply, blå, brun…
3. Kläder – sko, strumpa, jacka, tröja, kjol, byxa
6 1. Hur är vädret? – moln, molnigt, regn, regna, sol, soligt, snö…
2. moln, skugga, sola, regna, skugga, vackert, väder, varmt
3. frost, snö, halka, höst, skotta, åska, översvämning
4. dag, natt, årstider
5. Sång; Hur är vädret idag? – sol, soligt, regn, regnigt, moln…
6. Sång: Se det snöar
4 1. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag
2. vinter, vår, sommar, höst – januari, februari, mars, april…
3. vinter, vår, sommar, höst – jul, påsk, midsommar, allhelgona, valborg…
4. Hur mycket är klockan? – minuter, över, i…
7 1. gata, stad, städer, torg, parkeringsplats, trafikljus, trottoar…
2. tåg, flygplan, båt, spårvagn, tunnelbana, buss, taxi, cykel
3. bankomat, bank, mataffär, busshållplats, järnväg, kyrka…
4. karta, kompass, norr, söder, öster, väster, sjökort
5. dubbelrum, enkelrum, reservation, utsikt, frukost, checka ut…
6. cykelväg, cykla, gångväg, brygga, lyktstolpe
7. kreditkort, hyra, semester, familj
4 1. skola – lärare, elev, papper, bok, läsa, penna, skriva, ligga
2. skola – dator, surfplatta, internet, e-post, lära sig, undervisa
3. förskola, siffror, skola, förskollärare, utbildning, universitet
4. grundskola, betyg
5 1. noll till nio
2. tio till tjugo
3. antal och klockan
4. plus, minus, hur många, lika med, vad är klockan
5. former – linje, triangel, kvadrat, kub, rektangel, kant, sida, pyramid…
4 1. affär, mat, pengar, krona, betala, handla…
2. affär, bröd, krona, mat, mjölk, betala
3. mat, mataffär, fisk, kött, krydda, grönsak, godis, frukt, köpa
4. husägare, hus, reparerar, lägenhet, granne, mögel, sjuk
2 1. Vad ska du göra i helgen? – fika, vila, träna, sova, laga mat
2. strand, simma, bada, baddräkt, badbyxor, bikini, hopptorn
3 1. fotboll, fotbollsplan, spela, match, mål, lag, försvarare, anfallare…
2. tränare, träna, gym, löpband, springer, maskin, armhävning…
3. löpare, löparskor, springa, löpspår, motionshall, omklädningsrum
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9 1. Hur mår du?
2. ansikte – haka, kind, läpp, tand, tunga, ögonbryn
3. ansikte, bröst, hals, mage, mun, näsa, rygg, öra, händer
4. klippa, hår, kamma, frisör, raka, skägg, sminka, panna…
5. överarm, knä, armbåge, träningsvärk, ont, lår, vader
6. arm, ben, fot, hand, huvud, plåster, rullstol, sår
7. tandläkare, tand, tänder, hål, tandborste, tandkräm…
8. virus, bakterier, huvudvärk, virus, nysa, smitta, tvätta…
9. När du är i nöd – polis, hjälp, akut, ambulans, 112, sjuksköterska…
16. Tema – Hus och hem
15 1. rum, sovrum, vardagsrum, badrum, kök, hall
2. bord, kudde, lampa, matta, soffa, stol
3. fåtölj, tv, bord, lampa, fotpall, bokhylla, skrivbord, matta
4. golv, lägenhet, hus, badrum, toalett, dusch, sovrum, vardagsrum, tak, golv
5. hus, dörr, fönster, tak, vägg, våning, altan, balkong, entré
6. badrum, bastu, kran, dusch, toalett, handduk, handfat, kran, spegel…
7. kök, diskmaskin, frys, kylskåp, mikrovågsugn, spis, ugn
8. säng, sova, vaken, lakan, kudde, örngott, täcke, filt, stol
9. städa, damm, dammsugare, dammtrasa, sopborste, skyffel, soptunna…
10. hem, galge, garderob, golv, hatthylla, skohylla, ekparkett, lägga, klinker…
11. lägenhet, trappa, källare, tvättstuga, soprum, förråd, häck, gång…
12. villa, småhus, höghus, radhus, fritidshus
13. lägenhet, adress, badrum, fönster, hall, hus, kök, sovrum, trappa...
14. husägare, mögel, granne, pengar, reparera, dålig
15. Sång: hall, badkar, badrum, familj, hus, kök, lägenhet, mat, rum, sovrum,
säng…
17. Tema – Arbete och utbildning
1 1. arbete – läkare, förskollärare, försäljare, kock, servitör, servitris…
18. Tema – Natur och miljö
8 1. blomma, sjö, bäck, gräs, sjö, skog, stig, träd, äng, tält
2. älv, hav, flod, berg, bro, landskap, världen, träd, gräs
3. djur, hund, katt, kattdjur, tass, svans, blomma, ros, tulpan
4. insekt, fluga, geting, bi, honung, bikupa, råtta, mus
5. höna, fågel, ägg, kyckling, gås, husdjur, uggla, svan, kalkon
6. häst, ponny, älg, ren, varg, räv, katt, hund, tam, vild
7. ko, kalv, får, lamm, gris, vildsvin, skinn, läder, ull
8. Sång: träd, rot, stam, gren, kvist, löv, barr, stubbe
19. Uttal I – Vokaler
20. Uttal II – Konsonanter
21. Uttal III – Ljud och betoning
22. Dialoger
23. Texter I
1 1. Lyssna – Hansel och Gretel
2. Lyssna – Rödluvan och vargen
3. Webbövningar – Rödluvan och vargen
4. Webbövningar – Rödluvan och vargen – kaka, stråle, sax, snarka…
24. Ordkunskap I
15 1. motsatsord: stor/liten, varm/kall, mjuk/hård, öppen/stängd
2. motsatsord: bakom/framför, öppen/stängd, av/på, upp/ner, över/under
3. motsatsord: hungrig/mätt, dyr/billig, lätt/tung
4. motsatsord: hög/låg, långsam/snabb, stark/svag, pigg/trött
5. motsatser: slät/skrovlig, dra åt/dra loss, stiga av/stiga på, torr/våt
6. motsatsord: tända/släcka, öppna/stänga, höja/sänka, låg/hög
7. motsatsord: lik/olik, vänner/ovänner, rädd/orädd, romantisk….
8. tycka om – Vad tycker du om? – kaffe, djur, musik, träna, träffa kompisar
9. ge, få, ungdomar, skolan, arbete, arbetslös, EU, fuska, hjälpa
10. bibliotek, böcker, låna, författare, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf…
11. strand, bo, ligga, hus, väg, adress, vilken, skog
12. aldrig, alltid, bara, genom, gärna, ibland, mycket, stor, liten
13. hamn, fiskebåt, fiskaffär, segelbåt, motorbåt, brygga, tidningskiosk….
14. om, ska…
15. famn, karta, högtalare, halsband, krama, vakna, kasta, sy...
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15. Tema – Kropp och hälsa

25. Grammatik – Frågeord

26. Grammatik – Räkneord
27. Grammatik – Substantiv

6 1. vem, vilken, vilket, vilka
2. hur – hur mycket, hur många
3. när, vad
4. var, vart, varifrån
5. vem, vilken, vilket, vilka
6. vad, hur, vem, varifrån
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28. Grammatik – Adjektiv

29. Grammatik – Verb

30. Grammatik – Pronomen

31. Grammatik – Prepositioner
32. Grammatik – Adverb
33. Grammatik – Ordföljd
34. Grammatik – Konjunktioner
35. Ordkunskap II
36. Texter II

37. Skrivregler
38. Samhällsfrågor/Jämställdhet
39. Om Sverige
Lärresurser/Sånger I

Lärresurser/Sånger II
Resor, yrken, grammatik
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5 1. glad, ledsen, arg, trött
2. smal, tjock, vacker, ful, ung, gammal, kort, lång
3. gammal, ung, stark, fin, rolig, snabb, snäll, god
4. Sång: stor, liten, hård, mjuk
5. Sång: glad, gladare, gladast…
12 1. gå, springa, sitta
2. lyssna, hålla, finnas, titta, visa, peka, skratta, leka
3. hoppa, leka, går, cyklar, springer
4. bli, gå, ha, vara
5. få, göra, komma, vilja
6. kunna, vilja, ha, äta, komma, arbeta, fråga, åka, få, vilja...
7. behöva, bruka, orka, börja, sluta
8. bli, få, ha, kunna, måste, vilja, vara
9. prata, arbeta, beställa, bo, duscha, köpa, köra, läsa, ställa…
10. prata, köpa, arbeta, beställa, bo, ha, köra, läsa, resa, städa, ställa…
11. få, ha, komma, vara, vilja
12. Sång med verb – gå, springa, hoppa, stå, bada, simma, sitta, känna…
5 1. din, dina, min, mina
2. min, mitt, mina, din, ditt, dina, sin, sitt, sina
3. mig, sig, dig – kamma, raka, tvätta…
4. er, oss, sig
5. deras, er, vår
2 1. bakom, framför, i, på, bredvid, under
2. på, under, över, i, vid, bredvid

3 1. Lyssna – Mozart i Rom
2. Vad heter Mozart?
3. slott, flod, gata, harpa, piano…

16 Sånger I
1. Välkommen… med webbövningar
2. Grönsaker… med webbövningar
3. Alfabetet
4. Färger… med webbövningar
5. NG-ljudet - Häng sväng ding dong… med webbövningar
6. Ljud - bil, telefon, vatten…
7. Väder… med webbövningar
8. Träd, rot, stam... med webbövningar
9. Skola - lärare, elev, penna… med webbövningar
10. Affären
11. Känslor - glad, ledsen, arg, trött, rädd… med webbövningar
12. Hej min vän och välkommen… med webbövningar
13. Lite lagom är någonstans mittemellan… med webbövningar
14. Lägenhet, hall, badrum… med webbövningar
15. Jämföra – Bred, bredare, bredast… med webbövningar
16. Uppåt, neråt, framåt, bakåt… med webbövningar
9 1. Cykel, buss, tåg… med webbövningar
2. Båt, tunnelbana, flygplan, spårvagn, pendeltåg… med webbövningar
3. Yrken - dirigent, läkare, pilot, kock, lärare... med webbövningar
4. Yrken - veterinär, frisör, elektriker, lapplisa… med webbövningar
5. Yrken - snickare, bagare, tandläkare… med webbövningar
6. Yrken - smed, smida, militär, gevär, polis, batong, personlig tränare
7. Grammatik prepositioner - i, på, framför, bakom, över, under, mellan
8. Grammatik adjektiv - stor, liten, varm, kall
9. Ordkunskap - lagom, mittemellan, ljummet, mellanmjölk, smal, tjock...
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Lärresurser/Sånger III
Klassiska svenska sånger

Lärresurser/Ljudböcker

Lärresurser/Spel
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17 Sånger III - Klassiska svenska sånger
1. Kroppen - huvud, axlar, knän och tår… med webbövningar
2. Kroppen – arm, hand, ben, fot, näsa, hår, långt, kort – långsam version
3. Kroppen – arm, hand, ben, fot, näsa, hår, långt, kort – snabb version
4. Min hatt den har tre kanterr… med webbövningar
5. Imse Vimse spindel
6. Mors lille Oller… med webbövningar del 1 och del 2
7. Blåsippan ute i backarna stårr… med webbövningar
8. Sov du lilla videung
9. Den första gång jag såg dig… med webbövningar
10. Blinka lilla stjärna där – med webbövningar
11. Bjällerklang – med webbövningar
12. Nu tändas tusen juleljus – med webbövningar
13. Natten går tunga steg – med webbövningar
14. Tomtarnas julnatt – Midnatt råder… med webbövningar
15. Stilla natt – med webbövningar
16. Räven springer över isen – med webbövningar
17. Se det snöar – med webbövningar
3 1. Den lille prinsen – med webbövningar
2. Skriet från vildmarken – med webbövningar
3. Nils Holgersson – med webbövningar
46 Ett antal länkar till Korsord, Bingo, Fallande bokstäver
276
Summa:

