THOMAS HALLING

SIDAN 1

Köra tevespel
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Var spelar killarna tevespel?

2. Vem är hemma när killarna kommer hem?

3. Vad måste de göra innan de kan spela tevespel?

4. Vad vill pappa ha hjälp med?

5. Varför vill pappa ha hjälp av killarna?

6. Vem tittar på teve när de ska spela tevespel?
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SIDAN 2

Köra tevespel

Skriv fem saker som du ser på bilden på sidan 6.

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. Hur många olika saker gör killarna innan de kan spela tevespel? Vilka saker är det?

9. Hur många kontroller har killarna när de spelar?

10. Varför tror du att killarna äter middagen snabbt?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
11. Varför tror du att mamma och pappa skrattar i köket?

12. Vad tror du att killarna spelar för tevespel?

13. Vilken årstid tror du att det är i boken? Motivera ditt svar.
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14. Hur gamla tror du att killarna i boken är?

15. Var i ett hus finns en vind?

16. Fanns det något som överraskade dig i boken?

17. Var utspelar sig boken?
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VILKA ORD SAKNAS?
Fyll i orden som saknas. Försök först utan att titta i boken.
1.

___________________________ har ett nytt tevespel.

2.

Killarna städar i en ___________________________.

3.

___________________________ lagar mat.

4.

Skåpet på som står på ___________________________ är tungt.

5.

Mamma sitter i en ___________________________ framför teven.

6.

Mamma tittar på ___________________________.

7.

Mamma och pappa skrattar i ___________________________.

8.

___________________________ har glasögon och skägg.

9.

På teven ser man en bild på en___________________________.

NYCKELORD
Välj ut fem nyckelord, som du tycker passar för texten. Nyckelord är ord, som får dig att bättre minnas
texten som du har läst.
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

5.

_________________________________________
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BILDA NYA ORD AV ORDET
Hur många nya ord kan du bilda utifrån ordet tevespel? Du får bara använda de bokstäver som finns i
ursprungsordet.

Här kommer först ett exempel:
solglasögon
sol, glas, ögon, glasögon, as, so

Här kommer ditt ord:
tevespel
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HITTA SYNONYMERNA
Synonymer är ord som betyder samma sak. Titta i rutnätet och hitta synonymerna till orden springa,
käka, snabbt och skämta. Ringa in orden i rutnätet och skriv sedan synonymerna bredvid orden nedan.
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1.

springa = ________________________________

2.

käka =

3.

snabbt = ________________________________

4.

skämta = ________________________________

________________________________
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