KARSTEN S. MOGENSEN

SIDAN 1

Daniel deckare gör en tavla
Elevmaterial
Namn: ___________________________________
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.
Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog.

LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)

1. Var är Daniel Deckare när hans telefon ringer?

2. Vart går Daniel?

3. Vad gör målaren på museet?

4. Vad har försvunnit från museet?

5. Vem var tjuven?

– en möjlighet för alla
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SIDAN 2

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)

6. Vad arbetar Möller med?

7. Varför har de en stege på museet?

8. Hur upptäcker Daniel den dyrbara målningen?

9. Vad arbetar Daniel med?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)

10. Hur gammal tror du att Daniel är?

11. Tycker du att Daniel är en bra deckare? Varför/Varför inte?

– en möjlighet för alla
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SIDAN 3

LÖS FALLET
Nu ska du vara deckare och försöka hitta alla stavfel och andra fel som smugit sig in i texten. Skriv om
meningarna så att de blir rätt.
1. Daniel telefon ringer det är en man som behöver hjälp.

2. daniel gor till museet.

3. Möller visar att en målning e borta.

4. Daniel velter en stege och då faler en hink.

5. daniel hitar den dyrabara målningen.

6. Målaren är kjuven.

7. Daniel har löst falet

– en möjlighet för alla
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SIDAN 4

DEN DYRBARA MÅLNINGEN
Rita en bild av den dyrbara målningen som försvann.

– en möjlighet för alla
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SIDAN 5

ATT VARA DECKARE
Vad tror du att en deckare behöver ha med sig för att kunna lösa ett fall? Försök att komma på så många
saker som möjligt.
Jag tror att en deckare behöver:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________________

Varför behöver en deckare dessa saker?

– en möjlighet för alla

