
Namn:   

Arbetsuppgifter



Nikke vet
Namn:

Del 1

Uppgift 1
Dra ett streck från månaden till rätt årstid.

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

Jag vet att du 
grejar det!



Uppgift 2

Välj en årstid och rita hur det kan se ut och vad du kan göra.

Skriv och berätta vilken årstid du valt samt vad du ritat på 
bilden.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Vad brukar du göra för 
roliga saker?



Uppgift 3

I vilken månad fyller du år?

Jag _________________________________________

_____________________________________________

I vilken årstid fyller du år?

Jag __________________________________________

_____________________________________________

Svara på frågorna och fråga sedan dina klasskamrater i 
vilken månad de fyller år.



Del 2
Namn:

Uppgift 1

Månaderna har hamnat huller om buller. Hjälp Fixx att få 
månaderna i rätt ordning. Skriv vintermånaderna med blått, 
vårmånaderna med grönt, sommarmånaderna med gult och 
höstmånaderna med orange.

september juni      december mars

februari oktober        april juli

januari maj      november       augusti

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

4._________________________________

5._________________________________

6._________________________________

7._________________________________

8._________________________________

Grymt jobb!



9._________________________________

10.________________________________

11.________________________________

12.________________________________

Uppgift 2

Nikke behöver din hjälp att skriva årstider och månader på 
rätt plats. Skriv årstiden högst upp i rätt cirkel. Fyll sedan 
på med månaderna under.



Tips på några andra uppgifter

 Låt barnen berätta vilken månad/årstid de fyller år i. 
Skriv en gemensam tabell med resultatet och gör ett 
gemensamt diagram. Låt sedan eleverna göra egna 
undersökningar i andra klasser eller bland de vuxna på 
skolan.

 Välj ut ett bra skogsparti i ett område där det inte rör 
sig så mycket människor. Markera området med 
exempelvis snören. Gå till platsen med jämna mellanrum 
för att se hur naturen förändras under året. 
Dokumentera gärna skriftligt och/eller med bilder.

 Gör en frågesport själv eller tillsammans med eleverna. 
Exempel på frågor:

- Vilken månad kommer efter maj?
- Bea fyller år i september och My fyller år i oktober. Vem 
fyller först på året?
- Vad heter årets tredje månad?
 Låt eleverna ta reda på hur många dagar som finns i de 

olika månaderna. Vilken/vilka månader har flest dagar? 
Vilken månad har minst antal dagar?

 Låt eleverna gestalta årstiderna. Låt dem använda sig 
av musik, ljud och kläder för att på så vis försöka fånga
vad som kan vara typiskt för de olika årstiderna.

 Sätt upp årstidsplanschen på väggen.



 



Namn:

           Utvärdering

                Jag tycker att arbetet om årstider/månader var

roligt     ganska roligt    mindre roligt     inte alls roligt  

       Jag tycker att arbetet om årstider/månader var
 
     
           enkelt      ganska enkelt          ganska svårt      svårt
                                  
                    

 

Ringa in det alternativ som 
passar dig!

Ringa in det alternativ som 
passar dig!



Diplom
 

Mycket bra jobbat!
_______________.

(elevens namn)

Du vet lika mycket som Nikke!

_______________.
(lärarens namn)

Bra jobbat!
Holger och Fixx    


