ÅSA ÖHNELL

Sidan 1

Abdi och bokhunden
Elevmaterial

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vem är Kajsa?

2. Varför blir Abdi inte glad när Kajsa kommer till skolan?

3. Hur tycker Abdi att Kajsa luktar?

4. Varför är Kajsa på skolan?

5. Vad vill några flickor göra när Kajsa kommer?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
6. Hur ser Kajsa ut. Beskriv henne. Du kan ta bilderna till hjälp.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
7. Det står så här i boken: ”Ett barn åt gången får gå in i ett rum. Kajsa finns där inne med sin förare.”
Varför tror du att Kajsa har en förare med sig när hon är på skolan?

8. Varför tror du att det är bra att läsa för en hund?

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
9. Vem går Abdi hem med efter skolan?

10. Vem träffar de på vägen hem?

11. Vad gör valpen när Måns sätter sig på huk?

12. Vad svarar Abdi när Måns frågar om han är rädd?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
13. Vad kallas hundens barn?

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
14. Det står i boken att Måns sätter sig på huk. Vad menas med att sätta sig på huk?

15. Är du rädd för något djur?

Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Vilken port går Måns in i?

17. Var ser Abdi den svarta hunden med lockig päls?

18. Vad gör hunden?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
19. Går Abdi fram mot hunden?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
20. Varför tror du att hunden ligger helt still?

– en möjlighet för alla
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21. Vad tror du att Abdi kommer att göra?

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. Vilken färg har hunden på sina ögon?

23. Hur tycker Abdi att hunden ser ut?

24. Vad tycker Abdi att hundens päls liknar?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
25. Varför slår Abdis hjärta snabbare när han går närmare hunden?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. Har du i detta kapitel fått någon ledtråd till varför hunden ligger alldeles stilla?

– en möjlighet för alla
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Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Varför är Polly så tjock och trött?

28. Varför svarar Abdi att han gillar hundar?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
29. Hur kommer Polly in i sin lägenhet?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
30. Har du varit rädd för ett djur och sedan ändrat dig och inte varit rädd för djuret längre?

Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
31. Hur många valpar har Polly fått?

32. Vad gör Polly när hon möter Abdi i trappan?

– en möjlighet för alla
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33. När öppnar valpar sina ögon?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
34. Varför tror du att Polly viftar på svansen?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
35. Ta reda på när en kattunge öppnar sina ögon.

Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
36. Vad vill Abdi göra i skolan nästa dag?

37. Hur långt läser Abdi i boken?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
38. Varför tror du att Abdi inte är rädd för hundar längre?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
39. Varför tror du att Abdi tycker om Kajsas lukt nu?

– en möjlighet för alla
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VILKEN MENING PASSAR TILL BILDEN?
Dra streck mellan den mening och den bild som hör ihop.

1.

Abdis hjärta slår snabbare.

2.

Abdi läser en hel sida.

3.

Abdi tycker hundar luktar konstigt.

– en möjlighet för alla
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HITTA MENINGEN SOM ÄR FEL
Ringa i den mening som är fel i varje kolumn.

Abdi gillar inte hundars lukt.
Karin är en bokhund.
Måns bor i samma hus som
Abdi.
Abdi har mörkt hår.

Måns gillar hundar.

Hunden som Abdi hittar heter
Polly.

Abdi och Måns träffar en tant
med en valp.

Britt heter tanten som är Pollys
ägare.

Abdi bor i port B.

Polly får 3 valpar.

Abdis hjärta slår snabbare när
han går mot hunden innanför
porten.

Abdi tycker att Pollys päls liknar
hans hår.

– en möjlighet för alla
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SAMLA ORD

Läs orden i rutan. Vilka av orden hittar du i bilden? Ringa in dem. Skriv sedan egna ord som du hittar i
bilden.

tunga
handtag
svans
böcker
äpple
rektangulärt bord
dator
runt bord
Kajsa
T-shirt
skylt
bokhylla

Mina egna ord

– en möjlighet för alla

