
Svenska i naturen

Från A till Ö



Från A till Ö
Material: uppgiftskort eller -listor A-Ö, tärningar, spelplan med alfabetet och naturföremål 
som spelpjäser.

Före spelet börjar hängs uppgiftskort A-Ö upp på ett område i naturen. (Alternativt spelas 
spelet med en uppgiftslista per grupp.) Gruppen delas in i lag om 3-5 elever. Lagen bestämmer 
sig för ett djurläte de ska använda som lockrop. Lagen får var sin liten spelplan med alfabetet på, 
alternativt används en gemensam stor spelplan med naturföremål som spelpjäser. Lagen kastar 
tärning och tar lika många steg på alfabetsplanen, t.ex. 1>A, 3 >C osv.Vid signal får de ge sig ut 
och leta efter den bokstav de landat på. När någon i gruppen hittat bokstaven lockar de till sig 
de andra med hjälp av sitt lockrop. Laget memorerar ordet på kortet och springer tillbaka till 
lekledaren. Obs: de ska inte ta med sig kortet! Laget meddelar bokstav och kodord till ledaren 
och får ett uppdrag att utföra. Alla uppdrag ska redovisas till läraren/spelledaren. Sedan får laget 
kasta tärningen igen och flytta sig vidare på alfabetsplanen. Detta upprepas tills ett eller alla lag 
kommit fram till Ö.

Svenska i naturen �VERBKORT 1

Vad gör du?

Hoppa (hyppiä)   –   Jag hoppar.
Skratta (nauraa)  –   Jag skrattar.
Sitta (istua)    –   Jag sitter.
Stå (seistä)    –   Jag står.
Skriva (kirjoittaa)  –   Jag skriver.
Cyckla (pyöräillä)   –   Jag cycklar.
Äta (syödä)    –   Jag äter.
Springa (juosta)   –   Jag springer.
Sova (nukkua)   –   Jag sover.
Gå (kävellä)    –   Jag går.
Ligga (maata)   –   Jag ligger.
Lyssna (kuunnella)  –   Jag lyssnar.
Prata (puhua)    –   Jag pratar.

Vad gör du?

Skriva (kirjoittaa)   –   Jag skriver.
Prata (puhua)    –   Jag pratar.
Äta (syödä)     –   Jag äter.
Sitta (istua)     –   Jag sitter.
Stå (seistä)     –   Jag står.
Ligga (maata)    –   Jag ligger.
Lyssna (kuunnella)  –   Jag lyssnar.
Skratta (nauraa)  –   Jag skrattar.
Hoppa (hyppiä)   –   Jag hoppar.
Sova (nukkua)    –   Jag sover.
Gå (kävellä)     –   Jag går.
Cyckla (pyöräillä)   –   Jag cycklar.
Springa (juosta)   –   Jag springer.

Vad gör du?

Lyssna (kuunnella)   –   Jag lyssnar.
Prata (puhua)    –   Jag pratar.
Sova (nukkua)    –   Jag sover.
Skratta (nauraa)  –   Jag skrattar.
Äta (syödä)     –   Jag äter.
Springa (juosta)   –   Jag springer.
Gå (kävellä)     –   Jag går.
Ligga (maata)   –   Jag ligger.
Hoppa (hyppiä)   –   Jag hoppar.
Sitta (istua)     –   Jag sitter.
Stå (seistä)     –  Jag står.
Skriva (kirjoittaa)   –   Jag skriver.
Cyckla (pyöräillä)   –   Jag cycklar.

Vad gör du?

Ligga (maata)    –   Jag ligger.
Lyssna (kuunnella)   –   Jag lyssnar.
Prata (puhua)    –   Jag pratar.
Skriva (kirjoittaa)   –   Jag skriver.
Cyckla (pyöräillä)   –   Jag cycklar.
Äta (syödä)     –   Jag äter.
Springa (juosta)   –   Jag springer.
Hoppa (hyppiä)   –   Jag hoppar.
Sitta (istua)     –   Jag sitter.
Stå (seistä)     –   Jag står.
Skratta (nauraa)   –   Jag skrattar.
Sova (nukkua)    –   Jag sover.
Gå (kävellä)     –   Jag går.



A. ALLA (kaikki)
 Alla ska vara jätteglada och hoppa på ett ben (hyppiä yhdellä jalalla).

B. BLÅ (sininen)
 Alla med blåa kläder (vaatteet) ska klättra upp (kiipeä) på en sten. 

C. CYKEL (pyörä)
 Lek att du cyklar runt ett träd. 

D. DÖD (kuollut)
 Hämta något som är dött. 

E. EN och ETT
 Hämta en kotte och ett löv.

F. FIN (hieno)
	 Hämta	något	fint	och	något	fult	(jotain	rumaa)	från	naturen.

G. GRÖN (vihreä)
	 Hämta	fem	olika	gröna	löv	(lehti).

H. HEJSAN
 Ropa (huuda) hejsan åt en vuxen (aikuiselle).

I. IS (jää)
	 Säg	fyra	saker	man	kan	göra	ute	(ulkona)	på	vintern	(talvella).	

J. JÄTTEBRA
 Berätta något som gått jättebra idag.

K. KASTA (heittää)
 Kasta en kotte på ett träd.

L. LIV (elämä)
 Livet är härligt (ihanaa)! Sjung (laulakaa) en sång på svenska!

M. MYRA (muurahainen)
	 Myran	har	ett	bra	luktsinne	(hajuaisti).	Hitta	något	som	doftar
 (tuoksuu) gott i naturen.

N. NY (uusi)
 Säg ett nytt ord (uusi sana) som du har lärt dig idag. 

O. OJ! (Oho!)
 Ropa (huuda) “Oj, en orm!” (Oho, käärme!).
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P. PINNE (keppi)
	 Hämta	en	pinne	som	är	lika	lång	som	(yhtä	pitkä	kuin)	din	fot.
	 Balansera	pinnen	på	ditt	huvud	och	gå	10	steg	framåt.
 (Tasapainottele keppiä pään päällä 10 askeleen verran).

Q. QUINOA (qvinoa)
 Bygg (rakentakaa) bokstaven Q av er själva (itsestänne).

R. RÖD (punainen)
 Alla med röda kläder (vaatteet) ska hoppa runt en kompis  
 (kaverin ympäri).

S. SPRINGA (juosta)
 Spring så långt du kan på 10 sekunder.

T. TRÄD (puu)
 Krama (halatkaa) var sitt träd i en halv minut (puoli minuuttia). 

U. UNDER (alla, alle)
 Sitt under en gran (kuusi) och ropa ”ute” (ulkona).

V. VARM (lämmin)
	 Hitta	 på	 (keksikää)	 fem	 olika	 rörelser	 (liikettä)	 som	 gör	 att	 man	 
 blir varm.

W. ”WESTERN” 
	 Låtsas	(esittäkää)	att	ni	är	cowboys	i	en	western-film.
 Rid (ratsasta) och skjut (ammu) med pistol. 

X. XYLITOL (xylitoli) 
	 Xylitol	får	man	från	björken	(koivu).	Hoppa	X-hopp	fram	till	en	björk.

Y. YLA (ulvoa)
 Yla som en arg varg (vihainen susi) och gör en yoga-ställning  
 (jooga-asento).

Z. ZOO (eläintarha)
 Säg namnet på ett djur (eläin) på zoo. Låt som (äännelkää kuin) djuret.

Å. Å (joki)
	 Stå	i	kö	(jonossa)	och	rör	er	som	en	å,	från	läraren	till	ett	träd	 
 (opettajasta puuhun). Säg samtidigt: ”Ååå...” (Liikkukaa kuin joki  
 ja sanokaa: ”Åååå...”).

Ä. ÄLSKA (rakasta)
 Nämn något som du älskar i naturen.

Ö. ÖVER (yli)
 Hoppa över en stubbe (kanto) eller en stock (runko).

Källor : Bearbetad av Naturskolan Uttern från Lättman-Masch, R., Wejdmark, M., Wohlin, A., Persson, E., Granz,  
 H., Lindblad, S., Sang, B. 2010. Att lära in Svenska ute. Outdoor teaching förlag. (Först till Ö).
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