PER STRAARUP SØNDERGAARD

SIDAN 1

Minifakta om ekorrar
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Boken handlar om ekorrar. Du får lära dig mer om var ekorrar lever, hur stora de kan bli och vad de äter.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och
innehåll. (SV åk 1–3)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
(SV åk 1–3)

•

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt
stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. (SV åk 1–3)

•

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BL åk 1–3)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

•

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå ord och elevnära texter. (SV åk 1–3)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger. (SV åk 1–3)

•

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BL åk 1–3)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

•

Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material.
– en möjlighet för alla
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SAMMANFATTA TEXT
Ett stort ordförråd underlättar läsförståelsen. Detta är ett sätt att arbeta med textens ord.
Instruktion
Låt eleverna välja tre ord ur texten. Skriv orden i de översta rutorna. Sedan ska eleverna göra listor på
allt de kommer att tänka på när de hör orden. Ni kan komma på orden gemensamt och sedan skriver
eleverna sina tankar. Låt därefter eleverna jämföra med en kompis innan ni slutligen diskuterar orden i
gruppen.

EKORRLEKEN
Alla barn väljer ett träd som sitt bo. (Det måste framgå tydligt för barnen vilka träd som är bon och
vilka som inte är det.) Den som är utan bo ropar: Alla ekorrar byter bon! Nu gäller det för alla ekorrar att
snabbt byta bon med varandra. Den som ropar har nu en chans att få tag i någons bo och ställa sig där.
Den som blir utan bo får stå i mitten och leken börjar om.

– en möjlighet för alla
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FAKTATEXT OM EKORREN
Prata med eleverna om strukturen i en faktatext. Har ni inte tränat på att skriva faktatexter förut så är
det bra om ni skriver texten gemensamt. Utgå från mallen nedan när ni ska börja skriva. Faktatexten ska
handla om ekorren. Ni kan även leta fakta i andra böcker, på internet eller genom filmer. Samla stödord i
sexfältaren. Utgå från sexfältaren när ni sedan skriver faktatexten.
Rubrik: ____________________________
Klassificering

Utseende

Hemvist

(Vilket slags djur är det?)

(Hur ser det ut?)

(Var kommer det ifrån? Var bor
det?)

Föda

Ungar

Övrigt

(Vad äter djuret?)

(Hur många barn kan det få?
Hur ofta?)

(Andra intressanta fakta)

– en möjlighet för alla
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VILDA DJUR I SVERIGE
Prata om vilka vilda djur man kan hitta i Sverige, förutom elefanten. Gör sedan följande lek.
•

Välj ut några av djuren till leken, och prata om hur dessa låter.

•

Klipp cirka 50 papperskvadrater i 5–6 färger, 10 x 10 cm kan vara lagom storlek. Antalet färger
avgörs av hur många lag som ska vara med i leken. Varje färg symboliserar ett djur. Exempelvis är
grönt = ugglan, blått = ormen och rött = räven, om man har tre lag.

•

Kvadraterna göms sedan på olika kluriga ställen.

•

Deltagarna delas in i lika många lag som man har färger. En person i varje lag utses till djurmamma,
de övriga är ungar.

•

Eleverna skickas iväg för att leta efter papperskvadrater i lagets färg. Om t.ex. en uggleunge hittar en
grön lapp, stannar den vid lappen och låter som en uggla. Djurungarna får inte plocka upp lapparna,
utan djurmamman måste komma och samla upp dem. Sedan letar djurungen vidare efter fler lappar.

•

Efter en bestämd tid avslutas leken och man räknar hur många lappar varje lag har samlat in. Flest
lappar vinner!

UPPGIFTER
Det finns många uppgifter man kan göra om ekorren. Ett exempel är att samla kottar som eleverna
sedan får limma svans, huvud och tassar på samt sätta ögon, öron och nos på.

STÄLL FRÅGOR OM TEXTEN
När eleverna har läst Minifakta om ekorrar ska de träna på att göra om de olika rubrikerna till frågor.
När frågan är ställd är det den man ska försöka besvara när man läser stycket under rubriken. Detta
arbetssätt gör att eleverna lättare vet vad de ska fokusera på under läsningen. Rubrikerna i boken är:
•

Nu är det mat

•

Olika färg

•

Klättrar i träd

•

Älskar kottar

•

Ungar

•

I trädgården

•

Visste du att …
– en möjlighet för alla
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FACIT
Läsförståelse
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Var lever ekorrar?

2.

Vad kallas den ekorre som finns i Sverige?

3.

Vad gillar ekorren att göra?

4.

Hur gör ekorrar för att hålla sig kvar i träden när de klättrar?

5.

Vad äter ekorren helst?

6.

Vilket träd vill ekorren helst bygga bo i?

7.

Hur ser ungarna ut när de föds?

8.

Berätta om tre fiender som ekorren har.

9.

Vilken kotte har ekorren gnagt på?

Ekorrar lever mest i skogen men också i parker och trädgårdar.
Den ekorre som finns i Sverige kallas röd ekorre.
Ekorren gillar att klättra i träd.
Ekorrar använder sina vassa klor för att hålla sig kvar i träden när de klättrar.
Ekorren äter helst hasselnötter och frön från kottar.
Ekorren vill helst bygga bo i granen.
När ungarna föds är de nakna (och blinda).
Ekorrens fiender är räv, mård, hök och uggla men även katter och hundar.
Ekorren har gnagt på kotte nummer 2:

1

2

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
10. Varför tror du att ekorrens päls blir grå på vintern?

Eget svar.

11. Vad menas med att ekorrar är gnagare?

Det betyder att de tuggar på allt. Deras tänder växer hela livet.

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
12. Varför tror du att ekorrar lever ensamma?

Eget svar.

13. Varför tror du att ekorrar inte är rädda för människor?

Eget svar.

Sant eller falskt om ekorrar

Sant

Falskt

1.

Det finns 278 olika arter av ekorre.

X

2.

Den ekorre som finns i Sverige kallas för brun ekorre.		

X

3.

Ekorrar äter helst insekter.		

X

4.

Många ekorrar är rädda för människor.		

X

5.

Ekorrar föds blinda.

X

6.

Ekorrar lever ensamma.

X

7.

Ekorrar är gnagare precis som katten.		

8.

Granen är favoritträdet att bygga bo i för en ekorre.

X

9.

Ugglan är fiende till ekorren.

X

10. Ekorrens tänder växer hela livet.

X

X

– en möjlighet för alla

