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Daniel deckare på semester
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. Varför kan Daniel Deckare se ut över hela Paris?

2. Vem ser Daniel i sin kikare?

3. Hur kommer Daniel till hotellet?

4. Vad har försvunnit från kassaskåpet?

5. Vad händer när Daniel öppnar ett skåp i köket?

– en möjlighet för alla
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6. Vad trodde Daniel att kockens bok om olika såser var?

7. Hur upptäcker Daniel tjuven?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
8. I vilken stad är Daniel Deckare?

9. Vem pratar Daniel med i matsalen?

10. Varför tar Daniel av sig sin hatt?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
11. Varför tar Daniel fram sitt förstoringsglas?

12. Varför tror du att Daniel heter Deckare i efternamn?

13. Vad heter det höga tornet som Daniel Deckare är upp i? (Fråga en klasskompis om du inte vet svaret.)

– en möjlighet för alla
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RITA EN BILD
Nu ska du rita en bild av något du kommer ihåg från boken. Rita bilden i förstoringsglaset.

– en möjlighet för alla
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Vilken mening är rätt?
Läs igenom meningarna. En av dem stämmer med det du läst. Sätt ett kryss i rätt ruta.
1.
Daniel är i Rom.
Daniel är i Paris.
Daniel är i Madrid.
2.
Daniel har en svart jacka på sig
Daniel har solglasögon på sig
Daniel har en keps på huvudet.
3.
Det har försvunnit en kikare från hotellet.
Kockens bok om såser har försvunnit.
Alla passen har försvunnit från hotellet.
4.
Tjuven är en man med mustasch.
Tjuven är en man med slips.
Tjuven är en man med grått hår.
5.
Passen försvann för en timme sedan.
Passen försvann för en dag sedan.
Passen försvann för en minut sedan.
6.
Daniel pratar med kocken i köket.
Daniel upptäcker tjuven i köket.
Daniel pratar med hotellets chef i köket.

– en möjlighet för alla
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VAD TYCKER DU?
Svara på de här tre frågorna.
Vad tänkte du om boken innan du läste den?

Hur kändes det när du läste boken?

Vad tyckte du om boken när du hade läst klart den?

– en möjlighet för alla

