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Efter kapitel 7 i Vips Läsebok åk 2 Nivå 1 och 2 

Namn: ____________________________ 

1. Vem ser du på bilden? Berätta vad du vet om honom. 

 

2. Stryk under ett av orden. Rita en bild till ordet. Skriv ordet under bilden. 

 

 

 

__________________      __________________        __________________ 

väg  vägg  fika  ficka  mata  matta 

 

__________________      __________________      ___________________  



 

 
•  

 

3. Dra streck så att det blir en mening. 

En dusch   har ofta vitt skägg och mustasch. 

En hjälte   har en sorts färg som heter tusch.  

En tomte   kan riskera sitt liv för att hjälpa andra. 

Vissa pennor  finns ofta i badrum.  

Om något kraschar  inte bryr sig om vad som har hänt. 

– Äsch, säger den som   blir rädd för något eller inte gillar något. 

– Usch, säger den som  går det sönder. 

– Jag måste tänka efter före, säger Bus. 

 

4. Läs ledtråden. Skriv ordet.  

Den har Bus på sig.  _______________________________  

De har Bus på fötterna.  _______________________________ 

I de långa stråna har Bus känsel.  _______________________________ 

I den kan Bus lägga något litet. _______________________________ 

De hör ihop med knapparna. _______________________________  

************************************************************************************** 

Namn: ________________________   enkel   svår 
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Efter kapitel 8 i Vips Läsebok åk 2 Nivå 1 och 2 

1. Bus klättrade ner i Vips korg för att ta dosan. Berätta vad som hände. 

Rita en pratbubbla bredvid korgen. 

Skriv vad Bus vill att Vips ska göra med dosan. 

 
 

2. Vilka ser du på bilden? ____________________________________________ 

 

 

Rita pratbubblor bredvid dem.  

Skriv vad de skriker att Vips och Önska skulle göra. 
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☐ Vips tappade balansen och då ramlade han och Önska ner. 

☐ Som tur var landade Vips och Önska i en säck med ull. 

☐ Vips och Önska måste hoppa ner från kojerna. 

4. Numrera och läs meningarna i rätt ordning från 1-3. 

☐ Vips och Önska hittade ett hål och kröp ut ur säcken. 

☐ Spåren slutade bakom en gammal resväska. 

☐ Där såg de spår efter Bus och följde dem. 

5. Rita vad Vips och Önska såg bakom resväskan. 

__________________________________________________________________  

*************************************************************************************** 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: ________________________   enkel   svår 
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Efter kapitel 9 i Vips Läsebok åk 2 Nivå 1 och 2 

 

1 Skriv orden som fattas. Använd orden i rutan om du vill. 

 

– Aj min svans! ropade Bus. Släpp _______! 

– Vill du att jag ska släppa _______nu? frågade en av Flygarna. 

Bus såg hur långt det var ner till golvet. 

– ________! pep Bus. Släpp mig inte!  

Flygarna flög ut ________________ ett trasigt fönster.  

– Ska vi släppa ner dem här? ropade den rödsvarta Flygaren. 

– Ja, det _________ vi, svarade den blågröna. 

Men det ______________ de inte. De ville bara skrämmas. 
  

gör     mig     Nej 
 
gjorde     dig     genom     
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2 Rita svaret på gåtan.  

Den är viktig. 

Den är svart. 

Det finns olika knappar på den. 

Ammi kan styra något med den. 

3 Skriv en gåta till bilden. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

****************************************************************************************  

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Hur var läxan? Ringa in. 

Namn: _________________________    enkel   svår 
 

  

 


