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Elevmaterial

Namn:

LÄSFÖRSTÅELSE
Liv i rymden
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vad arbetar Max pappa med?

2. Vem träffar Max och pappa den natten?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Hur trodde man att Marsgubbarna såg ut?

4. När kan man se stjärnorna bra?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
5. Pappa är mycket intresserad av rymden. Vad är du intresserad av?

– en möjlighet för alla
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Flygande diskotek
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Max tycker att vintern är speciell det här året. Varför?

7. Var landar den flygande saken?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. Varför ligger mamma på sjukhus?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
9. Tror du att det finns rymdvarelser? Varför? Varför inte?

Shit!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
10. Pappa och Max ser ett föremål. Vad är föremålet gjort av?

11. Föremålet liknar något. Vad?

– en möjlighet för alla
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12. Vad ser Max och pappa i snön?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
13. Max tar upp en gren från marken. Varför?

14. Hur ser rymdvarelsen ut?

15. Varför blir Max irriterad på rymdvarelsen?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
16. Hur skulle du ha känt dig om du hade sett eller träffat en rymdvarelse?

Välkommen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
17. Var kommer rymdskeppet från?

– en möjlighet för alla
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18. Vad heter pappa i förnamn?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
19. Rymdkillen kan göra något speciellt. Vad?

20. Varför tycker Max att rymdkillen är en skvallerbytta?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
21. Vad tror du att Max tycker om rymdvarelsen?

Trasigt
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. Vad har pappa fixat?

23. Vem är Jönsson?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
24. Rymdvarelsen pratar som en människa. Hur?

– en möjlighet för alla
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25. Hur märks det att rymdvarelsen fryser?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
26. När frös du riktigt mycket? Berätta.

En alien tinar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Hur kan man tina fryst mat?

28. Rymdvarelsen behöver tinas. Hur gör de?

29. Vilket namn får rymdvarelsen?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
30. Vad är det för speciellt med Allans finger?

31. Hur gör Max för att bli kompis med Allan?

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
32. Vad skulle du ha kallat rymdvarelsen?

Allan från Zongo
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
33. Varifrån kommer Allan?

34. Hur får Allan sova?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
35. Vad testar Allan sin kraftstråle mot?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
36. Vad skulle du ha använt kraftstrålen till?

Hål i teven
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
37. Allan sitter vid teven på morgonen. Vad tittar han på?

– en möjlighet för alla
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38. Vad gör pappa på morgonen?

39. Varför blir Max och pappa arga på Allan?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
40. Hur gör Allan för att laga saker?

41. Vilka djur har Jönsson på sin gård?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
42. Vilken tecknad film tror du att Allan tittade på?

Jönsson
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
43. Vem är Killer?

44. Vad har Jönsson på sig?

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
45. När brukar Jönsson komma till deras gård?

46. Vad menar Jönsson med att Killer beter sig konstigt?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
47. Varför beter sig Killer konstigt, tror du?

Besök
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
48. Vad har Max och pappa lovat att ta med till mamma?

49. Var är Allan medan de hälsar på mamma?

50. Vad har Allan för kläder på sig?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
51. Varför tycker mamma att Max och pappa verkar stressade?

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
52. Vart har Allan tagit vägen? Vad tror du?

Pang!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
53. Var är Allan?

54. Barnen är utklädda. Till vad?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
55. Varför slår barnen på tunnan?

56. Allan vinner priset. Hur då?

57. Vad får Allan som pris?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
58. Kommer pappa att kunna laga Allans rymdskepp? Vad tror du?

– en möjlighet för alla
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MIN RYMDVARELSE
Om det skulle finnas rymdvarelser, hur tror du då att de skulle se ut och vilka egenskaper skulle de ha?
Rita din rymdvarelse och beskriv den och dess egenskaper i punktform.

•
•
•
•
•
•
•
•

– en möjlighet för alla
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TANKEKARTA
Varifrån kommer Allan Zongo och hur ser hans liv ut där? Samla alla dina tankar i en tankekarta.

– en möjlighet för alla

