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Läxa efter kapitel 4 i Vips Läsebok åk 3   

    

Namn: _____________________________________________________________  

1. Sätt X framför alla svar som är rätt. 

Tuss och Tapp vet att 

☐  ett flygplan har landat på Memoria.  

☐ Molnvandraren har sett några okända där. 

Molnvandraren tror att 

☐ han ska få sitt nya uppdrag. 

☐ att hans uppdrag finns på Memoria. 

Vips och hans pappa 

☐ blir bländade av ett starkt ljus från gropen. 

☐ måste ställa sig med ryggen mot gropen. 

Molnvandraren 

☐ ska passa på att ta sitt uppdrag. 

☐ hinner inte ta det innan Vips går till gropen igen. 

Vips  

☐ ser att lådan med de tre låsen är borta. 

☐ blir ledsen och lägger sig på marken och gråter. 

Molnvandraren 

☐ förstår inte vad de okända säger. 

☐ hade blivit lika ledsen om han hade förstått deras språk.  

 

I skolan läste din lärare vad Vips pappa gjorde.  

☐ Han gick ända fram till gropen. 

☐ Han såg att det fanns något annat där nere. 

☐ Han ropade på Vips att han skulle komma och titta. 

2. Vad tror du att det finns i gropen?  

___________________________________________________________ 

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

Namn: _______________________   enkel   svår 

 

 



 

•  

 

Läxa efter kapitel 5 i Vips Läsebok åk 3. 

Den platta lådan 

Namn: 

_______________________________________________________________  

1. Skriv svar. 

Tuss och Tapp ligger och tittar på två jordingar. Vilka är det?  

___________________________________________________________________ 

  

Vad hittar Vips i gropen? 

___________________________________________________________________ 

 

Varför blir Molnvandraren så förvånad när han ser plattan?  

___________________________________________________________________ 

Varför lyfter Molnvandraren upp Vips och hans pappa? 

___________________________________________________________________  

 

Vad tror du att Molnvandraren ska göra med Vips och hans pappa? 

___________________________________________________________________  

                            

Vad tänker Tuss och Tapp göra?  

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•  

 

 

2. Använd ordet i en kort mening. Alla orden har ett  j-ljud som skrivs på olika sätt. 

ljus      __________________________________________________________ 

gjort   __________________________________________________________  

egentligen__________________________________________________________  

 

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

Namn: ________________________   enkel   svår 



 

•  

 

Läxa efter kapitel 6 i Vips Läsebok åk 3 

Det runda rummet 

Namn: 

_______________________________________________________________ 

1. Berätta vad som hände med Molnvandrarens stav. 

2. Berätta vad Molnvandraren gjorde med Vips och hans pappa.  

 

3. Sätt X för det som stämmer. 

☐ Molnvandraren pratar molnspråket. 

☐ Molnspråket låter som när åskan mullrar. 

☐ Plattan kan tolka vad Molnvandraren säger. 

☐ På skärmen blir det en text som Vips pappa läser och förstår. 

☐ När Vips och hans pappa pratar börjar plattan mullra på molnspråket. 

☐ Därför kan Molnvandraren förstå vad Vips och hans pappa säger. 

4. Använd ordet i mening. Alla orden har ett sj-ljud som skrivs på olika sätt. 

skärm 

__________________________________________________________________  

energi 

__________________________________________________________________ 

station 

_________________________________________________________________ 

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

Namn: ________________________   enkel   svår 

 



 

•  

 

Läxa efter kapitel 7 i Vips Läsebok åk 3              

 

Den vita räven    

Namn: 

_______________________________________________________________ 

1. Läs ledtrådarna. Skriv svaret på frågan. 

Den är släkt med hundar. Den är släkt med vargar. 

Den har vit päls på vintern. Den bor i norra Sverige. 

Den jagar och äter lämlar. Den äter också växter, bär och insekter.  

Den jagas därför att den har en vacker päls. 

Vilket djur är det? 

______________________________________________________  

2. Läs ledtrådarna. Skriv svaret på frågan. 

Det är en vätska. Den är livsviktig. 

Vätskan kan frysas. Då tar den mer plats. 

Vätskan kan kokas. Då bildas en gas som heter ånga. 

Varje cell i kroppen behöver den vätskan. 

Vilken vätska är det? 

______________________________________________________  

3. Skriv ledtrådar som passar till svaret. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Vad är det? Svar:  Det är Molnvandrarens stav. 

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

Namn: ________________________   enkel   svår 

 

 


