EVA MOSEGAARD AMDISEN

SIDAN 1

Minifakta om traktorer
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

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

Vem gjorde det tunga jobbet förr i tiden?

2.

Varför slipper bonden göra det tunga jobbet nu?

3.

Vad kallades de första traktorerna?

4.

Från vilket land kom traktorn som kallades Grållen?

5.

Varför blev Grållen så populär?

6.

Varför har en traktor stora hjul?

– en möjlighet för alla

EVA MOSEGAARD AMDISEN

SIDAN 2

Minifakta om traktorer

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
7.

En traktor idag kan kosta mer än 2 miljoner kronor. Kan du skriva 2 miljoner med siffor?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
8.

Varför tror du att kraften i motorer mäts i hästkrafter?

9.

Vilken eller vilka av alla traktorerna som finns på bilderna i boken har du sett tidigare? Vilken har
du sett flest gånger?

10. Vad tror du menas med att en harv används för att luckra upp jorden?

11. Varför tror du att man inte får köra traktor på motorvägen?

12. Vilken faktauppgift från Visste du att … tyckte du var mest intressant att läsa om? Varför?

Jag tyckte att det var mest intressant att läsa om …

– en möjlighet för alla
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SANT ELLER FALSKT OM TRAKTORER
Sant
1.

Det finns cirka 2 miljoner traktorer i Sverige.

2.

Innan traktorerna fanns var det tuffare att vara bonde.

3.

Det finns tävlingar för traktorer.

4.

Märket Ferguson kommer från England.

5.

Traktorernas kraft mäts i ko-krafter.

6.

Grållen är en traktor som oftast är grå.

7.

De första traktorerna drevs med ånga.

8.

Ordet luckra betyder att man trycker till jorden.

9.

Märket Deere har fler hästkrafter än Valtra.

10.

Dubbelhjul är när man sätter extra hjul på traktorn.

Falskt

– en möjlighet för alla
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SIDAN 4

TANKEKARTA
Vad vet du om traktorer? Skriv det du vet och fyll på med fakta från t.ex. böcker, internet eller filmer.

– en möjlighet för alla

