
PYTT ORANGE
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 
Likaså är skapande arbete och lek väsentliga delar i det aktiva lärandet. Dessa delar ur 
Lgr-11 utgör basen för PYTT-böckerna. Med lekfullt formade sidor presenteras det centala 
innehållet från läroplanerna i en ämnesövergripande färdighetsträning för de elever som 
arbetar läsförberedande eller med den första ljudningen. 

Bilder, som på sina ställen ska klippas ut och klistras in, kan vara egna utskrivna eller 
andras, beroende på vilken värld man vill utforska. Många av övningarna har dessutom 
öppna svar för att sporra utforskande, reflektion och inte minst samtal.

PYTT orange riktar sig till elever som ljudar korta ord och arbetar med tal upp till tjugo. 
Det genomgående temat är hälsa.

Innehåll i PYTT orange

Läsning/skrivning
helord
ljudning av max 4 bokstäver
avskrift, egen skrift med max 4 bokstäver
en/ett, ändelser

Matematik
antal-tal 10-20
subtraktion med summa 0-5
addition med summa tom. 10
hälften

Omvärldskunskap
jag
hälsa: mat, musik, träning

Kopieringsförbud
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden utöver 
vad som anges i avtalet om kopiering i skolorna, (UFB 4).

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare 
och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga 
ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.
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Ringa in hur du vill ha det när du äter!

Rita något annat du tycker 
är viktigt vid maten! 

FÅ MÅNGA LJUD TYST

FÄRGGLATT ENKELT MED VUXEN BARA BARN

Hur smakade maten 
du åt idag? GOTT

INTE GOTT

MITT EMELLAN
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Stryk över så många bullar som siffran visar!
Rita det som blir kvar!
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Leo äter upp gurkorna! Dra streck till summan!
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Rita vägen och skriv ordet!
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