ANNA EHRING

Juni och stjärnan
Elevmaterial
Namn:

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

I vilken del av Sverige bor Juni?

2. Vad har Junis mamma för yrke?

3. Var är Junis pappa?

4. Hur har Juni fått sitt namn?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
5. Varför gillar Juni när det är mörkt ute?
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
6. Juni bor på fjället. Skriv ett annat ord för fjäll.

7.

Hur tror du att Juni känner sig när hon sitter på trappen på kvällarna och pratar
med sin pappa?

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
8. Varför tycker Juni att hennes katt ska heta Kosmos?

9. Varför vill Kosmos inte sova på kvällen?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
10. Vad är det som gör att Juni tror att hennes pappa gillar namnet Kosmos?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
11. Har du någon som du pratar med fast hen inte finns mer?

12. I vilken tid utspelar sig boken?
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
13. Varför har Kosmos inte varit ute själv än?

14. Var letar Juni efter Kosmos?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
15. Varför letar inte mamma efter Kosmos?

16. Vad skulle du säga att detta är för slags bok? Är den rolig/läskig/fantasy/
verklighet/sorglig? Motivera ditt svar.

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
17. Varför tror du att katter ser bra i mörker?

18. Var tror du att Kosmos är?

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
19. Hur länge ska Juni sitta på trappan och vänta på Kosmos?
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20. Vad har mamma för förslag för att Juni ska gå in och värma sig och inte sitta
ute och vänta på att Kosmos ska komma?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
21. Var utspelar sig boken?

22. Varför tror du att Junis hjärta börjar slå fortare?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
23. Ta reda på om katter kan simma.

24. Tycker du att bokens framsida passar till bokens innehåll? Motivera ditt svar.

Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Hur ser himlen ut när Juni hittar Kosmos?

26. Vem tror Juni har hjälpt henne att hitta Kosmos?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
27. Vad är det viktigaste som händer i detta kapitel?
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
28. Varför kan det vara svårt att prata när man gråter?

29. Hitta på en ny titel till boken. Berätta varför du valde den titeln.

Vad är norrsken?
30. Vad är det som skapar norrsken?

31. Norrsken är ett naturfenomen. Vad är ett naturfenomen?

32. Vilken gas skyddar oss från solens farliga ljus?

33. Vad är det för skillnad mellan norrsken och sydsken?

34. Ämnen kan ha olika form – fast, flytande eller gas. Gaser finns runtomkring oss,
men vi kan inte se dem. Luften består av olika gaser. Kan du hitta fakta om vattnets
olika former?
Vatten i gasform kallas ___________________
Vatten i flytande form kallas ___________________
Vatten i fast form kallas ___________________
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INRE BILDER
I boken beskriver författaren hur det ser ut där Juni bor. Det står så här:
Fjället går som en stor ring runt en sjö. Vattnet i sjön liknar en mörk spegel. Den runda
månen lyser som en vit lampa på himlen och speglar sig i sjön. På andra sidan vattnet syns
en mörk skog.
Vad får du för bild i huvudet när du läser texten ovan? Rita en bild på hur du tycker att det
ser ut där Juni bor.

Min bild av hur det ser ut där Juni bor
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HUR SER DET UT DÄR DU BOR?
Jämför hur det ser ut där du bor med där Juni bor. Vad är likt och olikt? Gör ett Venndiagram
där du fyller i hur det ser ut där Juni bor jämfört med där du bor.

Junis miljö där hon bor   likheter mellan era miljöer   din miljö där du bor
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DIKTAMEN
Arbeta tillsammans med en kamrat. Ni ska göra en diktamen. Det betyder att en av er läser
några rader ur texten för den andra, som skriver det kamraten säger. Tanken är att ni ska
träna stavning.
Gör så här:
Titta på sidan 3. Där finns ett textstycke som ni kan använda och dela upp mellan er. Den som
börjar läser första meningen och delar sedan upp den så att kamraten hinner skriva.
Exempel: Där / Juni / bor / blir / himlen / svart / på / natten / och / full / med / stjärnor.
Säg ”punkt” när meningen är slut. Avsluta med att läsa hela stycket.
När bägge har skrivit, kontrollerar ni i boken att det blev rätt.
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