EXTRAMATERIAL

Extramaterial till Boken
om SO 1-3
Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar
samhällsvetenskapliga begrepp. Materialet består av korsord
med begrepp kopplade till kapitlen i grundboken Boken om
SO 1-3.
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Vad är SO?

Hitta rätt begrepp!
geografi
polis
arkeolog
religion
präst
meteorolog
historia
samhällskunskap

‐Träna SO-begrepp
tillsammans med mig!

Lodrätt

Vågrätt

2. En person som jobbar med geografi.

1. I det här ämnet får du lära dig om hur det fungerar
där du bor.

4. I det här ämnet får du lära dig om hur det var
förr i tiden.
5. En person som jobbar i samhället.
6. En person som jobbar med historia.

3. En person som jobbar med religion
7. I det här ämnet får du lära dig om vad människor
tror på.
8. I det här ämnet får du lära dig om hur det ser ut på
olika platser och varför!
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Kapitel 1-6
Hitta rätt begrepp!
spara
åker
orättvist
Europa
radhus
fjäll
återvinna
sortera
yrke
sopor
stad
höghus
regler
förort
Sverige
pengar
hållbar utveckling

‐Träna SO-begrepp
tillsammans med mig!

Lodrätt
1. När något inte är rättvist.
3. En uppfinning som gör det enklare att handla.
5. Världsdelen som vi bor i.
7. De här finns för att vi lättare ska kunna leva
tillsammans.
9. Många hus som sitter ihop.
12. Ett annat finare ord för jobb.
13. Här bor inga människor. Vintern är lång och
kall.

Vågrätt
2. Det här behöver du göra om du ska köpa något
dyrt.
4. När vi kan använda något material igen.
6. Det här behöver du göra med dina sopor.
8. Det som blir över när vi använt något klart.
10. Här bor många människor nära varandra.
11. Ett stort hus med många lägenheter.
13. En ort utanför en stad.
14. Landet som vi bor i.
15. Här odlar man olika grödor, till exempel potatis.
16. Ett begrepp som betyder att vi ska dela rättvist på
det som naturen ger.
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Religioner och tro
Hitta rätt begrepp!
den gyllene regeln
rabbin
kristendom
Kyrka
Jesus
Koranen
muslim
Muhammed
moské
Davidsstjärnan
Tora
Islam
judendomen
korset
symbol
halvmånen
Bibeln
själ
imam
Allah
synagoga
präst
gamla testamentet

‐Träna SO-begrepp
tillsammans med mig!

Lodrätt

Vågrätt

2. Så kallas den som tror på islam.
3. Världens största religion.
5. Kristendomens heliga bok.
6. Huset där kristna firar gudstjänst.
7. Islams heliga bok.
8. Guds profet enligt muslimer.
13. Huset där muslimer firar gudstjänst.
14. Symbol för judendomen.
17. Judendomens heliga texter.

1. Världens näst största religion.
4. Något som många tror finns inom oss och lever vidare när vi dör.
6. En symbol för kristendomen.
9. Ett tecken eller bild för något, till exempel det kristna korset.
10. Person som håller i judiska gudstjänsten.
11. Symbol för islam.
12. Betyder Gud på arabiska.
15. Huset där judar firar gudstjänst.
16. Person som undervisar i hur man ska förstå Koranen.
18. Mycket gammal religion där de troende tror på Gud men inte på
Jesus.
19. Person som håller i den kristna gudstjänsten.
20. Guds son som föddes som människa enligt kristna.
21. Regel som handlar om hur vi ska vara mot varandra. Nästan alla
religioner har en sådan här.
22. Del i Bibeln som både judar och kristna läser.
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Liv på planeten jorden, Bilder av jorden
Hitta rätt begrepp!
väderstrecken
karta
universum
dinosaurier
neandertalare
homo sapiens
GPS
Big Bang
rymden
kontinent
jordglob
schimpans

‐Träna SO-begrepp
tillsammans med mig!

Lodrätt
1. Vi människors djurart med ett annat namn.
2. Den stora smällen då forskare tror att universum
bildades.
3. Människans närmaste släkting.
4. En bild av en plats sedd uppifrån.
5. Här finns miljarder stjärnor och planeter.

Vågrätt
7. På en sådan här kan du snurra fram vilken plats
som helst på jorden.
9. Människoart som levde för 350 000 år sedan
men dog ut.
10. Djur som levde på jorden för länge sedan.
11. Allting!
12. Norr, söder, öster och väster.

6. En stor landbit på jorden.
8. Finns inbyggd i många telefoner och hjälper dig att
hitta på kartan.
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Alla har rätt till ett bra liv
Hitta rätt begrepp!
röst
FN-dagen
regler
val
rättigheter
sekreterare
barnkonventionen
politiker
Förenta Nationerna
diktatur
klassråd
demokrati
Rädda barnen
ordförande

‐Träna SO-begrepp
tillsammans med mig!

Lodrätt
2. Särskilda regler som talar om vilka
rättigheter barn i världen har.
3. Så kallas personer som styr i Sverige.
5. Firas den 24 oktober över hela världen.
6. FN
7. Vart fjärde år i Sverige har vi ett sådant
här.

Vågrätt
1. En hjälporganisation som arbetar för en bättre värld för barn.
4. När bara en person bestämmer allt i ett land.
8. En person som skriver ner vad som händer på ett möte.
9. Alla över 18 år får lägga en sådan här, när de väljer vem som
ska styra i Sverige.
10. Här samlas eleverna i en klass och bestämmer tillsammans.
11. En person som håller i ett möte, till exempel ett klassråd.
12. Vad människor får göra
13. Då bestämmer alla tillsammans.
14. Sådana här har vi för att kunna leva ihop lättare.
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Historiska källor, Forntiden, Mytologi
Hitta rätt begrepp!
långhus
arkeolog
asagudar
historiker
bronsåldern
istiden
runsten
forntiden
järnåldern
museum
rike
myter
flyttblock
vikingatiden
runor
grav
bondestenåldern
smed
historiska källor
jägarstenåldern
inlandsisen

‐Träna SO-begrepp
tillsammans med mig!

Lodrätt

Vågrätt

1. Från den här tiden har arkeologer hittat många bronssaker
i marken.
2. För 100 000 år sedan smälte inte snön på sommaren här i
Norden.
3. Husen som människorna bodde i på järnåldern.
4. En person som jobbar med historia.
5. Så kallades människornas gudar på vikingatiden.
8. Här styrde en småkung eller hövding.
9. Sagor som förklarar hur världen blev till.
10. Stora stenar som lossnade när inlandsisen smälte.
12. Tid då människor på järnåldern lärde sig bygga bättre
båtar och seglade långt bort.
13. En minnessten över döda.

6. Person som formar saker av järn.
7. En hus där man samlar saker från förr.
8. Nordbornas bokstäver på järnåldern.
10. Människans första historia.
11. Här lägger man en människa efter att hen dött.
14. En person som forskar om gamla tider. Gräver i marken och tar
vara på vad de hittar.
15. Tiden då man började göra saker av järn.
16. Gamla saker som berättar om hur folk levde förr.
17. När människor vandrade runt i Norden och jagade djur och
samlade mat.
18. Den tjocka is som låg över Norden.
19. När människor började odla marken och bodde kvar på samma
plats året runt.
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