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Elevmaterial

Namn:

LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Varför får Lea gå själv till skolan?

2. Varför är Lea arg?

3. Varför blir Lea rädd?

4. Vad har klassen på väggen i klassrummet?

5. Varför tycker Lea nästan lite synd om Hugo?

– en möjlighet för alla
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6. Vad gör tjejerna och Hugo istället för att kasta snöbollar?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
7. Varför tror du att många är rädda för Hugo?

8. Vem kommer på idén att ställa sig i en ring runt Hugo och säga till honom att inte kasta fler
snöbollar?

9. Hur gammal tror du att Lea är?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
10. Har du byggt något av snö någon gång? Vad har du i så fall byggt eller vad skulle du vilja bygga?

11. Tror du att Hugo slutar bråka och slåss och slutar tränga sig i matkön nu? Varför tror du det?
Varför tror du inte det?
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SANT ELLER FALSKT?
Läs meningen och sätt ett kryss i rätt spalt.
Sant

Falskt

			

Lea brukar ha följe med Hugo till skolan.

			

Lea har mörkt hår.

			

Lea får snö i sin mössa.

			

Hugo är ofta bråkig.

			

I klassrummet har klassen en karta på väggen.

			

Det är många killar som samlas runt Hugo på rasten.

			

Hugo viskar till Lea att det blir synd om henne på rasten.

			

Hugo är med och bygger en snökoja.

			

Lea hotar Hugo med tio snöbollar i huvudet om han inte gör som tjejerna säger.
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RITA EN SNÖGUBBE
Läs texten om snögubben och rita och måla den så som den vill se ut.
Det var en gång en snögubbe som inte ville se ut som de andra snögubbarna han kände. Han funderade
över hur han ville se ut och hoppades att någon skulle höra hans önskan. Så här sa han:
Jag vill att min kropp ska var rektangulär och mycket mindre än mitt huvud.
Jag vill att mitt huvud ska vara sexkantigt.
Jag vill ha en banan som näsa istället för en morot.
Jag vill ha en keps på huvudet.
Min kvast är så tråkig och jag vill att den byts ut till en ishockeyklubba.
Min halsduk är inte snygg på mig. Jag vill att den ska ha något roligt mönster.
Jag önskar att jag hade långa armar med sju fingrar på varje hand.
Det är så kallt utan hår. Jag skulle vilja ha lockigt brunt hår.

SNÖGUBBENS NYA UTSEENDE

– en möjlighet för alla

