ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

SIDAN 1

Kaos i kanot
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

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

Vad är silverkulan?

2.

Vad gör Tyra och hennes pappa på sommaren?

3.

Vad gillar Tyras pappa att göra när de är på semester?

4.

Var tycker tjejen som hyr ut kanoterna att de ska paddla?

5.

Vad spanar Tyras pappa efter på bilden i kapitel 3?

6.

Varför ramlar Tyras pappa i vattnet?
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Vad har Tyra hört att det ska finnas för sorts näckrosor?

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

Vad gör Tyra och hennes pappa som gör att de båda får göra saker som de vill?

9.

Vilken färg är det på kanoterna som man kan hyra?

10. Varför rör sig inte kanoten när de ska paddla hem igen?

11. Titta på bilden i kapitel 5. Hur kan man se på bilden att Tyra är orolig?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
12. Varför tror du att Tyras husvagn kallas silverkulan?

13. Hur gammal tror du att Tyra är?

14. Vad gillar du att göra när du är på semester?

15. Varför tror du att Tyra är så trött att hon somnar före maten?
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EN BILD FRÅN BOKEN
I boken finns en del bilder, men inte på allt som händer och berättas. Rita en bild på en händelse i boken
som inte finns på bild redan. Skriv vad din bild föreställer.
Min bild föreställer:
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SAMMANFATTA TEXTEN
Du ska sammanfatta texten för en kompis med hjälp av några ord. Skriv ett par ord i varje ruta. Fundera
på de här frågorna: Vem är huvudpersonen i boken? Var är hen? Vilket problem råkar personen ut för?
Vad är lösningen på problemet? När du är klar ska du återberätta handlingen för en kompis.

Bokens titel:

Person

Plats

Problem

Lösning
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