GULL ÅKERBLOM

SIDAN 1

Egils bästa sommar
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Svara på frågorna med hela meningar.
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Varför tycker Egil inte att hans namn passar honom?

2. Nämn två saker som Egil tycker om.

3. Vem är Mimsan?

4. Var brukar Egil fira sin födelsedag?

5. Vad hände med Egils morfar?

6. Vad fick Egil i present när han fyllde år?

7.

Varför slängde Egil och hans pappa tillbaka mörtarna i sjön?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. Varför längtar Egil så mycket efter en egen hund?

9. Egils födelsedag började inte som den brukade. Vad var annorlunda?

10. Varför var Egils morfar arg och ledsen när han kom hem från sjukhuset?

11. Varför var Egil sur på sin morfar?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
12. Varför bor inte Egils föräldrar i samma hus? Vilka anledningar kan det finnas tror du?

13. Varför är inte Egil rädd för vatten när han sitter i båten med sin morfar?

14. Egil fick boken Nils Karlsson Pyssling i present. Ta reda på vem som har skrivit boken.

15. I slutet av berättelsen ändrar sig Egil och tycker att hans namn passar honom riktigt bra.
Förklara varför du tror att han ändrar sig.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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ORDKUNSKAP
Skriv av meningarna och byt ut de understrukna orden mot synonymer
(ord som betyder ungefär samma sak).

1.

Det gick bra att läsa för det var ju en kul berättelse.

2.

Men morfar såg knappt på rampen.

3.

I båten är jag inte rädd för vatten.

4.

Han har gjort sig illa och kan inte gå.

5.

Hon berättade att morfar hade brutit benet.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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LUCKTEXT
Använd verben i rutan och fyll i dem där de saknas.

skrattade

ropade

vaknade

höra

På födelsedagen ___________________________________ jag av att det var tyst i huset.
Det var konstigt.
På min födelsedag brukade man ___________________________________ sång och skratt. Känna doften av
varm choklad och av mormors goda bullar.
Men det var helt stilla. Ingen sjöng och ingen ___________________________________.
Hade jag vaknat för tidigt?
Då ___________________________________ mamma på mig.
– Egil! Är du vaken?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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KORSORD
Ta hjälp av ledtrådarna och fyll i orden.

Vågrätt

Lodrätt

2. Egil tycker om alla … utom beige.

1. Förtöjer man båt vid.

8. Underverk.

3. Går att läsa.

9. Dag då man fyller år.

4. Lång ledighet.

10. Äter man när man fyller år.

5. Mammas pappa.

11. Gjord på kakao.

6. Egil vill ha en … .
7. Läggs på brutet ben.
12. Botar sjuka.
– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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SKILJETECKEN
Sätt ut skiljetecken på rätt plats i meningarna. Tänk på att det kan finnas flera olika skiljetecken i en och
samma mening.

1.

Dumma morfar tänkte jag

2.

Ska vi göra ett byte

3.

Den cykeln vill jag spara sa jag

4.

Du måste också träna på att läsa

5.

Nej jag vill inte

.		

punkt

,		

kommatecken

!		

utropstecken

?

frågetecken

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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ORDNING
Placera meningarna i rätt ordning.

Jag tog fram boken som jag hade fått av mamma.
Sedan hoppade vi från bryggan varje dag.
Ambulansen stannade vid grinden och två män kom in.
De sjöng för mig och hurrade, och vi skrattade och åt tårta.
Jag doppade tårna i vattnet.
När vi kom snurrade morfar runt med mig.
Senare på dagen kom mormor hem i taxi.
Efter det tränade vi varje dag. Jag på att läsa och morfar på att gå.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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SAMMANFATTNING
Sammanfatta berättelsen med hjälp av bilderna. Skriv några meningar till varje bild.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

