LENA LILLESTE

SIDAN 1

Mynta och det mystiska ödehuset
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

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

Vart cyklar Frida och Mynta?

2.

Hur ser ödehuset ut?

3.

Hur länge sedan tror Mynta och Frida att det är sedan någon bodde i ödehuset?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4.

Vilken årstid är det?

5.

Hur många rum går Mynta och Frida igenom?
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
6.

Varför tror du att boken heter Mynta och det mystiska ödehuset?

En väska
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7.

Hur många rum finns det på ovanvåningen?

8.

Vad tyckte Frida att hon såg utanför huset?

9.

Vad hittar Mynta i väskan som är i källaren?

10. Vad tror Frida att sakerna i väskan är för något?

11. Varför måste Mynta gå ner i källaren igen?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
12. Varför går Frida inte ner i källaren?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
13. Vems tror du att väskan är?
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Två tjuvar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Varför gömmer Mynta och Frida sig i ett rum i källaren?

15. Varför tycker Frida att det är viktigt att väskan ställs tillbaka där den stod?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
16. Varför viskar Frida och Mynta när de pratar med varandra?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Mynta hör att Frida är rädd. Hur kan man höra om någon är rädd?

Gömstället
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
18. Vad skulle Mynta ha gjort om hon hade haft sin mobiltelefon?

19. Vad vill kvinnan göra med grejerna i väskan?

20. Var gömmer sig Frida och Mynta nu?
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
21. Vad är det som gör att mannen märker att det är någon i huset?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
22. Mynta tror att hennes föräldrar börjar bli oroliga. Hon vet inte vad klockan är? Hur mycket tror du
att klockan är, som gör att hennes föräldrar blir oroliga?

23. Vad menas med ordet skafferi?

Garderoben
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
24. Varför kommer mannen och kvinnan in i huset igen?

25. Vad gör Mynta när hon sätter sig i förarsätet på bilen?

26. Varför jagar kvinnan och mannen Frida och Mynta?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
27. Varför smyger kvinnan och mannen runt på ovanvåningen?
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
28. Vad tror du att mannen och kvinnan kommer att göra med Mynta och Frida?

29. Tycker du att Frida och Mynta gjorde rätt som gav bilnycklarna till mannen och kvinnan?

Man vet aldrig
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
30. Vem kommer körande mot ödehuset?

31. Vad lovar Mynta och Frida?

32. Hur tror Frida att dörren till källaren stängdes?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
33. Vem är modigast av tjejerna, tycker du? Varför tycker du det?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
34. Vad tror du det är för vitt sken som Mynta ser i fönstret?
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ORDSAMLARE
Du ska samla ord under vissa rubriker. Orden kan finnas i texten, men du får gärna samla ord från
bilderna också.
Namn

Saker man kan äta

Känslor

Ord som beskriver hurdant något är

Ord som börjar på bokstaven K

Välj ut 10 av orden. Stryk under dem och skriv meningar med orden i.
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MYNTA OCH DET MYSTISKA ÖDEHUSET
Vad tänkte du om boken innan du läste den?

Hur kändes det medan du läste boken?

Vad tyckte du om boken när du hade läst klart den?
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SKÄRMÖVNING MED ORD
Arbeta tillsammans i par. Skriv följande ord från boken: kusligt, ödehus, källare, skafferi, sken, Mynta,
källare, mobil, cykel, oroliga.
Sätt nu upp en pärm eller en större bok mellan er. Ni behöver var sin lista där ni kan anteckna orden.
Turas om att beskriva ett ord i taget för varandra, utan att säga vad det är för ord. Använd så många olika
synonymer och beskrivningar som möjligt. Ni kan säga antalet bokstäver i ordet, tala om var det finns
eller ge associationer. Låt kamraten gissa vilket ord du beskriver.
När kompisen är säker, skriver hen ordet. Byt sedan så att den andra får gissa.
Jag tror att min kamrat beskriver de här orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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