EMMA ALNOR

SIDAN 1

Fakta om ormar
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

Svart mamba är inte svart, utan gråaktig. Den har
LÄSFÖRSTÅELSE
fått sitt namn för att den är svart inuti munnen.
Små och stora
1.

Hur jagar ormar?
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2. Hur mycket längre är den längsta ormen än den kortaste ormen?

Dags att äta
3. Vad kallas ett djur som jagar och äter andra djur?

4. Skulle du vilja äta orm? Varför? Varför inte?
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Ormens sinnen
5. Vad luktar ormen med?

6. Vad saknar ormen i sitt ansikte?

7.

Varför tror du att ormens tunga rör sig ut och in hela tiden?

Munnen full
8.

Varför tror du att ormen sväljer sina byten hela fast de har tänder så att de kan tugga på sitt
byte?

9. Hur lång tid kan det gå innan en orm blir hungrig igen efter att ha ätit sig mätt?

Giftiga bett
10. Vad är en giftorm?

11. Varför är det tur att taipanen inte bor så nära människor?
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Kan rädda liv
12. Vad kallas den medicin man kan få om man blir biten av en orm?

13. Vad kan man skapa ett motgift av?

En farlig kram
14. Hur dödar en boaorm sitt byte?

15. Vilken sorts orm skulle du tycka var läskigast att möta, en giftorm eller en som kramar ihjäl sitt
byte? Berätta varför du tycker det.

Kräldjur
16. Vad kallas ormar, ödlor, sköldpaddor och krokodiler?

17. Varför måste ormar byta skinn ibland?

18. Vilket uttryck kan man använda istället för att byta skinn?
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Ungar
19. Är ormar däggdjur?

Vid vatten
20. Hur gör en anakonda för att ta död på sitt byte?

21. En anakondas kropp kan vara lika tjock som ett bildäck. Kan du komma på något annat att
jämföra en anakonda med?

I träden
22. Varför är det svårt att upptäcka en orm i skogen?

23. I vilken världsdel lever den svarta mamban?

SIDAN 4

EMMA ALNOR

Fakta om ormar

SIDAN 5

Sover länge
24. Hur länge tror du att en orm kan vara i dvala?

25. Ta reda på hur länge en orm kan vara i dvala. Skriv svaret här.

Ormar i Sverige
26. Hur många sorters ormar finns det i Sverige?

27. Varför tror du att ormar i Sverige är fridlysta?

Visste du att …
28. Vilket av det du läste under rubriken Visste du att tyckte du var mest intressant och varför tyckte
du det?
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KOMMER DU IHÅG?
Para ihop varje ord med rätt förklaring. Allt finns i boken så ett tips är att hitta ordet i boken
och läsa meningen där ordet står. Då kanske du kanske kan få en ledtråd till ordet.

serum

huggorm

ömsa

byta

snabbaste ormen i världen

i tungan

dvala

motgift

taipan

sömn

orm som finns i Sverige

fångst

byte

svart mamba

här sitter luktsinnet

giftigaste ormen i världen

giftorm

biter sitt byte
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VILKET ÄR DJURET?
Kan du lista ut vilka djur det handlar om? Skriv svaren och jämför sedan med en kompis.
Du får hjälp med det första djuret.

1.

Vilket djur är bäst som skogsarbetare?

Hugg-ormen.
2.

Vilket djungeldjur pantar flest burkar?

3.

Vilket djur är argast?

4.

Vilket djur går sämst i djungeln?

5.

Vilket djur ser bäst?

6.

Vilket djur kan hoppa högre än ett hus?
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7.

Vilken insekt är den långsammaste?

8.

Vilket djur gillar inte berg-och-dalbanor?

9.

Vilket djur är tröttast på morgonen?

10. Vilket djur går långsammast?

11. Vilket djur är halvfint?

12. Vilket djur lämnar festen sist?
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