
Hitta någon som kan förklara..

Välj en av rutorna, läs den för en kamrat. Kan hen förklara det som 

 står i rutan, skriver du namnet på den personen där.   

BINGO

vår 

 morgonrutin.

vad vi gör 

innan vi går ut 

 på rast.

hur vi sitter i  

matsalen.

hur vi gör  

om vi vill 

berätta något 

för alla.

vad vi ska göra 

när vi är klara 

med en 

uppgift.

hur vi 

avslutar  

dagen.

hur vi gör om 

vi behöver gå  

på  

toaletten.

vad vi tänker 

 när  någon. 

 annan pratar.

hur vi arbetar 

när det  

är par/ 

grupparbete.

våra rutiner 

 vid utflykt.

rutinen när 

 vår lärare 

har 

genomgång

rutinen vid  

tyst läsning.

vad man ska  

göra när man 

väntar  på att  

få hjälp.

vad vi gör 

om en kamrat 

 ber mig 

om hjälp

var vi sitter  

när vi arbetar.

hur vi gör  

om vi  

behöver vässa  

pennan

Namn: _________________
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