
TAKK  - Övning, tillfälle 1 

Börja med att avsluta dessa meningar. 

Säg meningen och teckna någon av 

dagens tecken.  

Upprepa meningen i gruppen. 

  

Jag vill ha  

Jag tycker om  

Ge mig  

Hämta  

Jag vill inte ha  

Jag tycker inte om  

 

 

Exempel på fraser du också kan öva på 

och sedan använda i vardagen. 

 

Den är slut 

Vad vill du ha? 

Borta 

Vill inte 

Lyssna 

Tack 

Vänta 

Vem 

  är gott!  

 

  



TAKK  - Övning, tillfälle 2 

Börja med att avsluta dessa meningar. 

Säg meningen och teckna någon av 

dagens tecken.  

Upprepa meningen i gruppen. 

  

Jag heter (bokstavera ditt namn)  

Vad heter du?   

Jag bor  

(Beskriv kläderna du har på dig.)  

Jag har  

 

 

 

 

Exempel på fraser du också kan öva på: 

person + verb 

Mamma badar 

Pappa dansar 

Farmor sjunger 

Morfar cyklar 

Pojken springer 

Babyn sover 

Max hoppar 

Sara lagar mat 

Sofia gungar 

Ebba gråter 

Anton äter smörgås 

Erik tittar på läraren       

  



TAKK  - Övning, tillfälle 3 

Börja med att avsluta dessa meningar. 

Säg meningen och teckna någon av 

dagens tecken.  

Upprepa meningen i gruppen. 

  

Vad vill du ha? 

Vad vill du göra? 

Vad vill du? 

Vi kan  eller 

 

Vill du  eller 

 ? 

 

 

 

 

 

Exempel på fraser du också kan öva på:  

Vill du titta på film eller läsa 

tidningen? 

Vill du spela fotboll eller hoppa på 

studsmattan? 

Vi kan titta på datorn eller i 

iPaden? 

Vi kan åka skridskor eller skidor? 

Du kan välja att gunga eller gräva i 

sandlådan? 

Vill du följa med pappa eller 

mamma? 

Vill du ha röda vantar eller rosa 

vantar? 

Vill du ha gröna byxor eller svarta 

byxor? 

Ska vi sjunga först och dansa sen? 

Vi kan äta först och gå på bio sen. 

Vill du vara hemma med en kompis 

eller med dina föräldrar?  



TAKK  - Övning, tillfälle 4 

Börja med dessa meningar. Ställ frågan 

och svara. Tala och teckna samtidigt. 

 

Vad ska vi göra? 

Först ,  

sen  

 

Vad ska vi göra idag? 

Idag ska vi  

 

Exempel på fraser som ni också kan öva 

på: 

 

Vem hämtar mig? 

När ska jag ? 

Med vem ska jag? 

Jag vill välja  

Imorgon ska vi  

Idag ska vi gå på teater. 

Vi åker buss till tandläkaren. 

På skolan har ni gympa imorgon. 

Imorgon ska du gå till frisören. 

Nu ska du duscha och tvätta håret. 

Jag vill inte raka mig. 

När ska jag kasta soporna? 

Idag ska vi vattna blommorna 

Vem ska jag gå på bio med? 

Vem jobbar i natt? 

När kan vi åka skidor igen? 

När ska vi flyga till Spanien? 

Imorgon ska förskolan gå till 4H 
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