
     
Efter kapitel 5 i Vips Läsebok åk 2 Nivå 1 och 2 

Läxa 5 Det brinner!  

Namn ___________________________________________________________  
 
 

  
 

 

1. Skriv svar med en hel mening. 

Var är Vips och Önska nu? 

___________________________________________________________________ 

Hur kom de in i det röret? 

___________________________________________________________________ 

Varför behövs det ett rör från en fläkt? 

___________________________________________________________________ 

Var slutar röret? 

___________________________________________________________________ 
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2. I varje mening finns det ett fel. Stryk under det ordet. Skriv rätt ord på raden. 

Vips och Önska blundade ut genom gallret. ________________________ 

De visste inte hur de skulle simma ut därifrån. _____________________ 

Just då kom Flax in genom dallret. ______________________________ 

Visp och Önska berättade vad som hade hänt. _____________________ 

Flax sa att han kunde ge dosan till Pim. ___________________________ 

Men Önska litade inte på henne. ______________________________ 
 

 

Plötsligt flög Flax iväg med Vips till en kaj. ________________________ 

Sedan smög Flax och hämtade Önska. _____________________________  

Vips la dosan under täcket och vaknade. __________________________ 

 

Vem var med dig när du gjorde din läxa? Namn: _____________  

 enkel   svår 
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Efter kapitel 6 i Vips Läsebok åk 2 Nivå 1 och 2 

Läxa 6 Kan spindlar spöka?  

 

Namn ___________________________________________________________  

 

1. Berätta om bilden. Varför fastnade Flax där? 

Läs och ringa in ja eller nej. 

Flax var på väg till sin sovplats.  ja  nej 

Hans sovplats fanns i källaren.  ja nej 

För att orka flyga dit måste han dricka. ja  nej 

Flax flög till en lycka för att jaga mygg. ja nej 

Han märkte på ekot att det fanns myggor där. ja nej 

Han flög hit och dit och åt till han blev mätt. ja nej 

Sedan flög han ner till vinden.  ja nej 

Där måste han flyga genom ett hål.  ja nej 

Hålet var mindre än vanligt.  ja nej 

Flax tog sats, men han fastnade i ett träd. ja nej 

Till slut somnade han uppochner i tråden. ja nej 
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2. Minns du vad du läste i Vips Arbetsbok om myggor? 
 Du får ett poäng för varje rätt svar. 

Till föräldern: I skolan får barnet se efter om svaren är rätt och räkna poäng. 
 

Fråga   Svar         Poäng 

Är myggan ett däggdjur? _________________________
  

Är det honan eller hannen som bits? _________________________  

Har myggan en snabel?  _________________________
  

Har myggan tänder?  _________________________  

Varför bits myggan?  _________________________
  

Var kläcks myggans ägg? _________________________ 

Hur många ben har en insekt? _________________________ 

Är myggan en insekt?  _________________________
  

Hur många poäng fick du?  Jag fick ____________________________ 

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

Namn: ________________________   enkel   svår 
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