ULF SINDT

Fakta om vildsvin
Elevmaterial
Namn:

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

Vad menas med en skenattack?

2. Vad menas med att vildsvinen är däggdjur?

3. Hur länge är ungarna i suggans mage?

4. Vilka finns med i vildsvinsflocken?

5. Vad gillar alla grisar?

6. Hur blir vildsvinens betar vassa?

7.

Vem vill gärna ta vildsvinens kultingar?

8. Hur många vildsvin skjuts varje år?
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9. Nämn något som vildsvinen gillar att äta.

10. Vilket sinne är bäst utvecklat hos ett vildsvin?

11. Vilket sinne är sämst utvecklat hos ett vildsvin?

12. Hur pratar vildsvin med varandra?

13. Varför letar vildsvinen efter föda på natten?

14. Varför byter vildsvinen päls?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
15. Rubriken på sidan 6 är ”Är vildsvin farliga?”. Läs texten på sidan 6 och säg sedan vad du tycker
kring frågan om de är farliga.

16. Det står att vildsvin är skygga. Vad menas med det?

17. Varför kan du inte springa ifrån ett vildsvin?

ULF SINDT

Fakta om vildsvin

18. Hur många spenar har en sugga och hur vet du det?

19. Det står i boken att vildsvin är renliga. Hur kan man förstå det genom att läsa texten?

20. Var är en lega?

21. Hur kan vildsvin smitta människor?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
22. Läs sidan 10 och skriv vad du blev mest förvånad över.

23. Varför tror du att man aldrig ska gå nära ett skadat djur?

24. Varför tror du inte att det är så kul att få in ett vildsvin i sin trädgård?

25. Skriv 3 nya saker som du har lärt dig om vildsvin. Skriv hela meningar.
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SKRIV RÄTT BEGREPP VID RÄTT FÖRKLARING
lega			grymta		bökar		Galten		vargen
däggdjur

Betarna

nattaktiva

Flocken

1. På dagarna ligger de och vilar i en så kallad ___________________.
2. Vildsvin är __________________, de sover på dagen.
3. De ”pratar” med varandra genom att _____________________.
4. Vildsvinen söker sin mat i marken, det är därför de ____________________ i jorden.
5. ______________________ växer under hela djurets livstid.
6. Vildsvinen har två fiender, människan och _____________________.
7. __________________________består av suggor och kultingar.
8. ________________________får bara vara med när det är dags att para sig.
9. Vildsvinen är _________________________, det betyder att de föder levande unga.
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RITA BILDER
Rita bilder som kompletterar texten i rutorna.
Vildsvin har funnits i Sverige sedan stenåldern.

Suggorna får en kull om året och varje kull består
vanligen av 4–6 kultingar.

Spillningen är svart och ser ut som 5–6 cm långa
korvar.

Vildsvinen har två fiender, människan och vargen.

Vildsvin tycker om ekollon, bokollon, hasselnötter,
rötter och frukter. De gillar även maskar, sniglar,
insekter, döda möss och andra smådjur.

Vildsvinen ser dåligt men hör ganska bra. Allra
bäst utvecklat är luktsinnet.

Vildsvin är nattaktiva. Det betyder att de är vakna
på nätterna.

Varje år sker över 6 000 trafikolyckor med
vildsvin i Sverige.

