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Elevmaterial

Namn:

LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Hur gammal är Olle?

2. Vem väcker Olle?

3. Vad är klockan när Olle vaknar?

4. Varför byter Olle tröja?

5. Vad säger mamma och pappa att Olle inte ska glömma?

6. Vad händer när Olle borstar tänderna?

– en möjlighet för alla
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7. Var ska Olle och hans klass träffas?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. Vilken tid börjar Olle i skolan vanligtvis?

9. Varför hade Olle inte behövt stressa till skolan?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
10. Har du försovit dig någon gång?

11. Alla har säkert stressat någon gång. Olle fick stressa för att han försov sig. När känner du dig
stressad? Hur känns det att vara stressad?

– en möjlighet för alla
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RITA EN BILD
Rita och måla en bild på något du kommer ihåg eller tyckte var intressant när du läste boken.

– en möjlighet för alla
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FYLL I ORDEN SOM SAKNAS
Försök först utan att titta i boken.
1.

Olle är __________________________ år.

2.

– Olle, vakna …! Vi har __________________________ oss! ropar mamma.

3.

Mamma har brett en __________________________ till Olle.

4.

– Skynda dig! säger Olle. Jag __________________________ på mig!

5.

Han äter __________________________.

6.

Snabbt, snabbt __________________________ han tänderna.

7.

Olle öppnar __________________________ och rusar ut.

8.

Alla börjar klockan __________________________. Vi ses vid teatern.

– en möjlighet för alla
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SKÄRMÖVNING – KORSORD
Arbeta tillsammans i par. Skriv följande ord från boken:
skrynklig

försova sig

macka

kissa

fläck

tandborste

spotta

jeans

täcke

skola

Sätt nu upp en pärm eller en stor bok mellan er. Ni behöver var sin lista där ni kan anteckna orden.
Turas om att beskriva ett ord i taget för varandra, utan att nämna ordet. Använd så många olika synonymer
och beskrivningar som möjligt. Antal bokstäver i ordet? Var det finns? Associationer?
Låt kamraten gissa vilket ord du beskriver. När kamraten är säker skriver hen ordet. Byt sedan så att den
andra får gissa.
Jag tror att min kamrat beskriver de här orden:
1.

___________________________________________________________

2.

___________________________________________________________

3.

___________________________________________________________

4.

___________________________________________________________

5.

___________________________________________________________

6.

___________________________________________________________

7.

___________________________________________________________

8.

___________________________________________________________

9.

___________________________________________________________

10.

___________________________________________________________
– en möjlighet för alla

