Meningar för diktering
1. Jag vill absolut gå på fest på fredag, sa jag
till min mamma.
2. Man ska aldrig säga aldrig!
3. Jag blev alldeles kallsvettig av rädsla när
larmet gick.

26. Det gjorde ont i foten länge efter operationen.
27. Flera elever hade glömt att de skulle ha prov
idag.
28. Jag vill hellre ha den glassen, förklarade jag.

4. Min syster pratar alltid med mat i munnen.

29. Jag vill helst ha den med choklad, sa min
bror.

5. Jag går i Stobackaskolan, min bästa kompis
går i en annan skola.

30. Borta bra men hemma bäst, är ett bra ordspråk.

6. Berätta en rolig historia, bad min lillebror.

31. Nyheterna på tv visade ett hemskt inslag
om djur idag.

7. Då bestämde jag mig för att ta den om den
lilla gubben.

32. Han hette inte Ludvig, han hette Leopold.

8. Busshållplatsen ligger bara fem minuter från
min skola.

33. Stjärnorna lyste klart på himlen.
34. Jag har hittills inte lyckats knäcka koden.

9. Jag lutade cykeln mot husväggen.

35. Hon smög på honom i smyg.

10. Det andra laget gjorde mål direkt efter
första halvlek.

36. Man ska ha hjälm på huvudet när man
cyklar.

11. Exakt i den 80:e minuten fick vi in en fullträff.

37. Hälften av bullarna tog slut med en gång
när det bjöds på fika.

12. Vad är egentligen hemligheten till er framgång, frågade journalisten.

38. Kan du hämta oss efter dansen, frågade jag
pappa.

13. Vi spelar i ett elva-mannalag.

39. Jag kunde inte se någonting i mörkret.

14. De tog inte en enda seger i år.

40. Innan jag tog på mig jackan knöt jag hals
duken om halsen.

15. Jag vill faktiskt göra det själv, utbrast jag
till mina föräldrar.
16. Men det kan vara farligt, svarade pappa.
17. Min kompis kom för sent fastän jag påmint henne om tiden.
18. Hela klassen fortsatte att skriva trots att
lektionen var slut.

19. Fönstret stod vidöppet när jag kom hem.
20. Vill du förresten att jag lagar det också?
frågade snickaren.
21. Inte förrän nästa vecka kan vi flytta in.
22. Det är förstås inte så långt kvar till dess.
23. Alla föräldrar ställde upp i brännbolls
turneringen i år.
24. Husen i det här området är gamla, de
behöver renoveras.
25. Jag gick vettskrämd genom parken igår
kväll.

41. Ikväll är det en intervju med drottningen
på tv.
42. Den kan vara intressant att lyssna på.

43. Jämt och ständigt måste jag tjata på er,
sa mamma.
44. Det var jätteroligt att åka slalom i lössnö.
45. Vi kanske hinner, svarade jag med andan
i halsen.

46. Klockan är redan halv fem.
47. Det var så dimmigt att jag knappt såg
skylten framför mig.
48. Kom, skynda dig! ropade min kompis.
49. Biffarna smakade lite konstigt idag.
50. Det var en fin sommarkväll.
51. De kände knappt varandra.
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52. Jag hade en pirrig känsla i magen på skol
avslutningen.

77. Hon skrämde mig rejält när hon smög
fram bakom ryggen på mig.

53. Tårarna rann. Det märktes att han var
ledsen.

78. Jag skulle ta en genväg tänkte jag, men det
blev en omväg.

54. Det var ljust på himlen fast klockan var
elva.

79. Fågeln blev rädd och flög snabbt iväg.

55. Snart har vi sommarlov.

80. När det är sommar kan man springa
i vattenspridaren.

56. Alla barnen sov lugnt och tryggt i sina
sängar.

81. Barn mellan 7 och 12 år bör sova
10 timmar varje natt.

57. Så lustigt att nycklarna bara kan försvinna
sådär, sa farmor.

82. Jag kommer strax, meddelade vår lärare.

58. På sommaren är jag glad och lycklig.

59. Meddela i tid om ni kan spela, uppmanade
tränaren.
60. När man är sjuk kan man behöva medicin.
61. Vad får vi till middag idag?

83. Sverige är ett land i Norden.
84. Jag kommer särskilt ihåg den gången vi
alla sjöng falskt.
85. Pappa och jag löste det svåra matteproblemet tillsammans.

62. Det var en fin morgon med strålande sol.

86. Det var jättetrevligt på födelsedagsfesten
hos Nina.

63. Man måste träna för att bli bättre, sa vår
svensklärare.

87. Vi blev genomvåta av regnet och var
tvungna att byta kläder.

64. Alla människor är olika.

88. Frimärkena är tyvärr slut, sa expediten
när jag frågade.

65. Det är naturligtvis bra.
66. Kontrollanten läste noggrant igenom mina
papper.
67. Flickan hostade så mycket att hon nästan
tappade andan.
68. De yngsta barnen fick också vara med
i leken.
69. Barn har ofta blåmärken och skrapsår på
benen.
70. Det var vindstilla, men så plötsligt fick
vinden fart.
71. Jag skulle precis ge upp, men så fick jag
nya krafter.
72. De som var utklädda på maskeraden såg
inte riktigt kloka ut.
73. Hade ni roligt? frågade min syster när jag
kom hem.
74. Jag hade alla rätt på matteprovet i tisdags.
75. Har jag inte sagt till dig att du måste fråga
om lov först! sa pappa.
76. Många treåringar säger ”Jag kan själv!”
till sina föräldrar.

89. Eleven tänkte länge innan hon till slut
frågade sin lärare om hjälp.
90. Vi har precis renoverat köket och satt in
en ny ugn.
91. Fågelboet var placerat högt uppe i trädet.
92. Ska ni verkligen gå ut i det här vädret?
frågade min mamma.
93. Min kompis visste inte att vi hade sov
morgon.
94. Det stod ”Välkommen tillbaka” på tavlan
i klassrummet när jag kom in.
95. Han hann åtminstone äta sin lunch innan
han skyndade vidare.
96. Vår lärare hade varit sjuk ända sedan
månadsskiftet.
97. Vi kommer ändå att få göra provet,
konstaterade vi.

98. Äntligen fick vi mat, vi var vrålhungriga.
99. Min granne öppnade brevet försiktigt.
100. Till slut kunde vi komma överens efter
konflikten på rasten.
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