TORSTEN BENGTSSON

SIDAN 1

Erik och Lea spökar
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

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

Var är Eriks pappa?

8
2.

Hur upptäcker Erik spöket?

3.

Vem ska Erik och Lea spöka för?

4.

Var gömmer de sig när pappa kommer hem?

5.

Varför fnissar Erik och Lea?

6.

Hur mycket räknar Erik och Lea till innan de hoppar fram och skrämmer Eriks pappa?

7.

Varför säger Erik till sin pappa att han kan sova i hans rum i natt?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

TORSTEN BENGTSSON

SIDAN 2

Erik och Lea spökar

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8.

Hur fattar Erik att det är Lea som är spöket?

9.

Hur gamla tror du att Erik och Lea är?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
10. Varför tror du att Erik blir rädd när han öppnar dörren och ingen är där?

11. Om du skulle skrämma någon, vad skulle du då göra för att personen skulle bli rädd?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

TORSTEN BENGTSSON

SIDAN 3

Erik och Lea spökar

SANT ELLER FALSKT?
Läs meningarna och sätt ett kryss i rätt spalt.
Sant

1.

Lea är ensam hemma.

2.

Lea har mörkt hår.

3.

Lea spökar för två personer i boken.

4.

Eriks mamma är på jobbet.

5.

Spöket gömmer sig bakom dörren när Erik tittar ut.

6.

Lea och Erik gömmer sig under bordet när pappa kommer hem.

7.

Erik sitter på en stol och har tråkigt när det ringer på dörren.

8.

Eriks pappa har glasögon.

9.

Lea och Erik har vita lakan på sig.

10.

Erik och Lea räknar till tre innan de hoppar fram och skrämmer Eriks pappa.

Falskt

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

TORSTEN BENGTSSON

Erik och Lea spökar

SIDAN 4

RITA ETT SPÖKE
Läs den här texten om spöket och rita och måla det så som det vill se ut.
Det var en gång ett spöke som inte ville se ut som andra spöken han kände. Han funderade över hur han
ville se ut och hoppades att någon skulle höra hans önskan.
1.

Jag vill att min kropp ska var rektangulär och mycket mindre än mitt huvud.

2.

Jag vill att mitt huvud ska vara sexkantigt.

3.

Jag vill ha stora ögon.

4.

Jag vill ha en hatt på huvudet.

5.

I handen vill jag hålla en blomma.

6.

Min kropp ska vara prickig.

7.

Jag önskar att jag hade långa armar med sju fingrar på varje hand.

8.

Jag skulle vilja ha lockigt brunt hår.

				

SPÖKETS NYA UTSEENDE

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

