THOMAS HALLING

SIDAN 1

Bio
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

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

Hur gammal är Olle?

2. Vad får Olle i present av Amir?

3. Vilken dag ska Olle och Amir gå på bio?

4. Vem följer med Olle och Amir på bion?

5. Vem tycker att filmen är läskig?

6. Vem i klassen undrar om Amir och Olle inte tyckte att filmen var läskig?

– 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.)
7.

Varför tror du att Olle drömmer om monster och spöken?

8. Vad kan anledningen vara till att Olle sover hos mamma och pappa på natten?

9. Vad ljög Olle och Amir om?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
10. Varför tror du att Olle inte berättade för Amir att han hatade skräckfilmer?

11. Vad tror du att skräckfilmen som de såg kan heta? Titta på bilderna så kanske du kan få lite idéer.

12. Du har säkert också sett någon film som du tyckte var läskig. Kommer du ihåg vad filmen hette?
Skriv filmens titel här.
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THOMAS HALLING

SIDAN 3

Bio

RITA EN BILD
Rita och måla en bild på något du kommer ihåg eller tyckte var intressant när du läste boken.
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Fyll i orden som saknas
Fyll i orden som saknas. Prova först utan att titta i boken.

1.

Olle är ______________________________ år.

2.

Olle får en biobiljett av ______________________________.

3.

Olles mamma undrar om Olle vågar se ______________________________.

4.

______________________________ har svårt att somna på kvällen.

5.

Filmen börjar klockan ______________________________.

6.

Amirs ______________________________ är med på bion.

7.

Det finns en läskig ______________________________ med i filmen.

8.

Olle och Amir ______________________________ för sina klasskompisar.
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SKÄRMÖVNING
Arbeta i par. Ni ska skriva följande ord från boken:
läskig, biobiljett, fylla år, kissa på sig, monster, blunda, cool, ljuga, jätterädd
Sätt upp en pärm eller större bok mellan er. Ni behöver varsin 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. Säg hur många bokstäver det finns i ordet. Var finns ordet? Associationer?
Låt kamraten gissa vilket ord du beskriver. När kamraten är säker skriver hen ordet. Sedan byter ni så att
den andra får gissa.
Jag tror att min kamrat beskriver de här orden:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

