PETER BEJDER

SIDAN 1

Minifakta om tigrar
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

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

Var finns det tigrar i Sverige?

2.

I vilken världsdel finns det vilda tigrar?

3.

Vad är tigerns för sorts djur?

4.

Vilka färger kan en tiger ha?

5.

Vad menas med att tigern är ett rovdjur?

6.

Hur gamla är ungarna när de lämnar sin mamma?

7.

Vilken sorts tiger bor i Ryssland?
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I vilket land finns det flest tigrar?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
9.

Vad menas med att tigrarna parar sig?

10. Vad kan man göra för att det ska bli fler tigrar i världen?

11. Är tigrar nattdjur eller dagdjur?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
12. Varför tror du att det finns flest tigrar i Indien?

13. Varför tror du att människor skjuter tigrarna?

14. Skriv tre faktameningar om något du tyckte var extra intressant i boken.
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DJURSPÅR
Ibland kan man hitta spår av djur i naturen. Ett älgspår ser ur såhär:

Rita hur du tror att ett tigerspår ser ut.

Vad skulle du ha gjort om du hade träffat på en vild tiger? Berätta:
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KLURIGA ORD FRÅN BOKEN
Para ihop varje ord med rätt synonym.
rovdjur				

landet där det finns flest tigrar

para sig				

ett djur som inte är aktivt under dagen

hane				tigern
hona				

djur av kvinnligt kön

Indien				köttätare
världens största kattdjur				

fortplanta sig

nattdjur				

djur av manligt kön

SANT ELLER FALSKT?

			Sant		Falskt

1. Tigern är ett kattdjur.
2. Tigerns ungar föds blinda.
3. En tiger kan bli 30 år.
4. Tigrar lever i öknar.
5. Det finns vilda tigrar i Sverige.
6. Tigrar äter bara kött.
7. Tigrar kan vara svarta med vita ränder.
8. Den sibiriska tigern finns i Ryssland.
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