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NELMA ÅKER TÅG
Frågor om berättelsen:

1. Vad tycker du att Nelma ska göra?
2. Varför åker Nelma tåg? Vart ska hon?
3. Vad händer när Nelma och hennes nya vän går iväg?

Prata vidare om:
1.
2.
3.
4.

Har du åkt tåg någon gång? Vart åkte du då?
Vart skulle du vilja åka?
Varför tror du att man tar något utan att betala?
Vad tror du händer om man tar något utan att betala?

I ljudberättelsen hörde du om en tågresa. När du ska åka tåg eller buss måste du
kunna läsa och förstå en tidtabell. Titta på tidtabellen tillsammans i klassen. Hur
ska man egentligen läsa en tidtabell? Klura ut det tillsammans.
BUSSLINJE 10
Kattstan
Hundbyn
Hästköping
Kaningatan
Lejonbo

MÅNDAG - FREDAG
08:01
15:01
08:09
15:09
08:15
15:15
08:18
15:18
08:25
15:25

LÖRDAG - SÖNDAG
09:03
15:01
09:11
15:09
09:17
15:15
09:20
15:15
09:27
15:25

Träna mer på att läsa tidtabellen med en klasskamrat. Fråga och svara varandra om
busstider och stationer bussen stannar på. Alla svar finns i tidtabellen på sida 2.
Använd er av frågorna nedan. Där det är streck (
) ska ni fylla i själva med
sådant ni hittar i tidtabellen – namn på en ort, en station eller en veckodag.
1. Går den här bussen till

?

2. Vilken tid går den första bussen till
3. Vilken tid går den sista bussen från

på
till

4. HUR LÅNG TID tar det att åka från

dagar?
på

dagar?

till

Så här kan det låta:
– Ursäkta, går buss 10 till Lejonbo?
– Javisst!
– Går den från Kattstan?
– Ja, det stämmer.
– Vilken tid går den första bussen från Kattstan till Lejonbo på tisdagar?
– Den går klockan 08.01.
– Oj, det var tidigt! Går det någon buss på eftermiddagen?
– Ja, det går en buss från Kattstan klockan 15:01.
– Bra, då tar jag den som går klockan 15:01. När är den bussen framme 		
i Lejonbo?
– Den är framme klockan 15:25.
– Tack så mycket!
– Varsågod!

?

Viktiga ord

Träna på ord som handlar om släkt.
Dra streck mellan ordet och den förklaring som du tror är rätt.
mormor		

pappas bror

morfar			mammas syster
farmor			mammas mamma
farfar			pappas mamma
moster			pappas syster
morbror		

mammas pappa

faster			mosters/morbrors/fasters/farbrors barn
farbror		

pappas pappa

kusin 			

mammas bror

Nelma älskar sin mosters katter. Har du något djur eller drömmer du om att ha 		
ett husdjur? Rita en bild av ett djur som du tycker mycket om. Berätta om djuret för
en kompis.

