Namn:

Erik spökar

SIDAN

Elevmaterial

1

Spännande berättelse
Nu ska du skriva en spännande berättelse.
Nedan finns spännande ”börjor” som du kan ta hjälp av om du vill:
1. Min kompis och jag var ute och plockade svamp. Mitt inne i skogen låg ett övergivet hus. Det
kom rök ur skorstenen. Vi blev nyfikna, smög fram till fönstret och kikade in. Plötsligt kände jag
en hand på min axel.
2. Det var en mörk höstkväll och ute ösregnade det. Jag var ensam hemma. Plötsligt slocknade ljuset
och det blev kolsvart. Jag blev rädd och allt var kusligt. Då knackade det på fönsterrutan.
3. Jag vaknade av ett brak. Ljudet kom från källaren. Det knarrade i källartrappan. Dörren till
källaren gnisslade. Jag smög fram till dörren och där såg jag ...
4. Det var snöstorm ute, och min lillebror och jag var ensamma hemma. Plötsligt bultade det hårt
på dörren. Vi smög fram till dörren och kikade ut genom brevinkastet. Det enda vi såg var ett par
stora svarta skor. Sakta öppnade vi dörren.
5. Jag satte mig upp i sängen. Vad hade väckt mig? Golvbrädorna knarrade och någon andades tungt.
Handtaget trycktes långsamt ner och sakta öppnades dörren.
6. Utanför vår dörr stod ett paket. Jag slet av papperet och öppnade lådan. När jag stack ner handen
kände jag något långhårigt. Jag drog snabbt tillbaka handen och satte mig på huk och kikade in i
lådan. Ett grönt öga stirrade på mig.
Användbara ord
banka

blixt		 rassla

bulta

ensam		 rädd

flämta

fullmåne		 skallra

förtvivlad

förvånad		 skrika

gnissla

gnälla		 skuggor

hasa

hemsk		 snyfta

knaka

knarra		 storm

kuslig

midnatt		 tystnad

månsken

mörker		 åska

otäckt

panik		 tjut
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Läsförståelse
1. Varför vill Erik ringa Lea?

2. Varför tror Erik att det är tjuvar som ringer på dörren?

3. Vad är det som hoppar fram bakom dörren?

4. Vem är det som har klätt ut sig till spöke?

5. Vad skriver Lea på lappen till Eriks pappa?

6. Hur ser ödeshuset ut?

7. Varför vågar Erik inte riktigt gå in i huset?
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8. Vad gör Erik och Lea när de hör steg?

9. Varför blir Erik stel som en pinne?

10. Vem är det som har klätt ut sig till ett stort spöke?

Läs och rita
1. Rita ett spökhus med söndriga fönster och hål i taket.
2. På taket sitter en korp.
3. På ena sidan av huset står en bil. Den har punktering på däcken och trasiga fönster.
4. På andra sidan huset växer ett äppelträd med fem äpplen.
5. I trädet sitter Erik och Lea.
6. I dörren in till huset står ett stort spöke.
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