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en kompis i närke
Var klev Adam av tåget? ___________________________________________________________

I vilken sjö badade Adam? _________________________________________________________

Hur såg bilden ut som Zohra skickade? Rita!

Vad tror du Adam svarade?

  _____________________________________

  _____________________________________

  _____________________________________

Skriv vad sjöarna heter.

1. ____________________________________  

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

5. ____________________________________

6. ____________________________________

7. ____________________________________

8. ____________________________________

9. ____________________________________

Rita en röd prick där Örebro ligger.
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        Flera stora städer ligger runt Mälaren,  

där finns bra kommunikationer och jorden är bördig. Mälaren är en viktig transportled.

Katrineholm
Hjälmaren

Torne träsk
Stora Lulevattnet
Hornavan
Storsjön
Siljan
Mälaren
Hjälmaren
Vänern
Vättern



?
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Varför hade Adam och Martin svårt att förstå varandra?

  ______________________________________________________________________________

Vad var det för speciellt med Martins skola?  __________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Lär dig teckna ditt eget namn med handalfabetet. Lär dig en kompis namn.

Läs berättelsen om Lasse-Maja. Numrera meningarna i rätt ordning från 1–5.

____ På 1800-talet fanns det en berömd tjuv som kallades Lasse-Maja.

____ När ingen var hemma tog Maja kassakistan och försvann.

____ Maja tog jobb som piga på rika gårdar.

____ Tjuven var en man som brukade klä ut sig till kvinna och kalla sig för Maja.

____ Till slut åkte Lasse-Maja fast och hamnade i fängelse i Örebro slott.

Vad betyder uttrycket ”Det var som att leta efter en nål i en höstack”?

  ______________________________________________________________________________

I det här kapitlet upptäcker Adam något märkligt med kartboken. Vad?

  ______________________________________________________________________________

              Minnesbilden

           Kommer du ihåg vad den här symbolen betyder? Gå vidare till sidan 86 och rita.

Martin var döv.

Birgittaskolan är en skola för döva.

Det är nästan omöjligt att hitta det man letar efter.

Pricken vid Nyköping hade försvunnit.
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Fakta  Närke
Berätta något om det speciella vattentornet i Örebro. 

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

Vilken blomma växer i Fagertärn?

  _____________________________________

Varför är den fridlyst?

  _____________________________________

Varför stack flickan kniven i sitt hjärta?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad är en järnvägsknut?  __________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vad händer på en rangerbangård? Skriv S för det som är sant och F för det som är falskt. 

Passagerare stiger på tåget.  _____ 

Godsvagnar samlas där.  _____

Lok drar godsvagnarna till rätt spår.  _____

Turister samlas där för att titta på när tågen kopplas om.  _____

Bangårdsarbetarna arbetar med att koppla ihop vagnarna.  _____

Varför är tåg ett miljövänligt transportmedel om man jämför med lastbilar?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Rita blomman.

F

F

S
S

S

Vattentornet blev berömt för sitt 
ovanliga utseende. Det finns ett 
likadant torn i Riyadh i Saudiarabien.

röd näckros

Blomman är sällsynt.

Flickan ville inte stiga ner i vattnet till Näcken.

                    Vid en järnvägsknut möts flera olika
järnvägslinjer.

Godståg kan frakta mycket mer än en lastbil. Lok drivs 
ofta med el och släpper därför inte ut avgaser.
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Motorstopp  
i västergötland
Varför kände Adam sig lurad?  _____________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför ville pappa ta kort på gånggriften, tror du?

  ______________________________________________________________________________

Kryssa för det som är fornlämningar.

■ rostig konservburk

■ gånggrift

■ gammal bil

■ gamla skolböcker

■ hällristning

■ kläder från 1960-talet

■ runsten

■ den första tv-apparaten

■ skeppssättning

■ gravhög

■ husgrund från järnåldern

■ rullstensås

”Bilen är helt död! ropar pappa.” Vad menade han med det?

  ______________________________________________________________________________

Vad händer på bilden? Skriv och berätta.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

±
±

±
±
±±

                         Adam trodde att de skulle åka raka 
vägen till Skara sommarland.

Bilen startade inte.



Arbetsboken ● 15

Sant eller falskt om bondgården? Skriv S eller F efter meningarna.

Adam tyckte att traktorn verkade omodern.   _____

Gården hade 150 mjölkkor.  _____

Boningshuset var gult.  _____

Mikael och hans pappa hade likadana overaller och kepsar.  _____

Adam fick låna en overall och ett par stövlar.  _____

Adam fick låna en overall och ett par träskor.  _____

Korna stod i sina bås.  _____

Det fanns datorer i ladugården.  _____

En ko mjölkade ungefär 50 liter per dygn.  _____

Mjölken lagrades i en tank ute på gårdsplanen.  _____

Mjölkbilen kom varannan dag.  _____

Vad betyder orden? Dra streck till rätt förklaring.

 

 boningshus • 

 stängsel • 

 kvigor • • hus där man bor

 juver • • mat till djuren

 foder • • kallt rum där mjölken förvaras

 kylrum • • staket

 spenar • • unga kor som ännu inte fått någon kalv

Vad fick Adam och pappa med sig från gården?  _______________________________________

  ______________________________________________________________________________                

Sidan 48–57 ?

                                      Adam och pappa fick 
med sig en flaska med mjölk.
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Fakta Västergötland
Mellan vilka stora sjöar i Västergötland går Göta kanal?

  _____________________________________  ______________________________________

Skriv tre meningar om tranor.

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _________________________________________________________________

Varför kallas Trollhättan för Trollywood?

  _______________________________________________________________

  _________________________________________________________________

Vilken är din favoritfilm?  _________________________________________________________

Det behövs många medarbetare för att göra en film. Vad gör dessa personer?

Använd en ordlista och förklara orden.

regissör  ________________________________________________________________________

maskör  ________________________________________________________________________

statist  _________________________________________________________________________

fotograf  _______________________________________________________________________

Skriv två frågor till texten om svenska bilar. Byt bok med en kamrat och svara på frågorna.

 Fråga:  ________________________________________________________________________

 Svar:  _________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

 Fråga:  ________________________________________________________________________

 Svar:  _________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Vänern                           Vättern

Förslag: Tranorna rastar vid Hornborgasjön på 
våren. Tranorna dansar sin parningsdans vid  
sjön. Flera hundra tranor kan dansa samtidigt.

Hollywood är den stora filmstaden i USA 
och Trollhättan är Sveriges filmstad.

person som leder arbetet med filmen
person som hjälper skådespelare med smink och peruker

person som har en liten roll i en film
person som fotograferar eller filmar
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klädsim i dalsland
Läs sidan 60 en gång till. Numrera meningarna i rätt ordning från 1–5.

____ Adam hoppade från bryggan.

____ Adam drömde om en flicka som han träffat på Skara sommarland.

____ – Vi stannar och badar, sa pappa och körde till en badplats vid Vänern.

____ Adam slumrade i bilen.

____ – Vad du stänker, sa flickan.

Vad hette flickan som Adam träffar? 

______________________________________

Varför drömde Adam om henne, tror du? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Vad hände allra första gången de träffades?  
Kryssa för det som stämmer.

■ Adam stänkte på Sigrid.

■ Sigrid frågade om Adam ville följa med och paddla.

■ Adam kladdade ner Sigrids tröja med glass.

■ De körde radiobilar och Sigrid körde på Adam.

Hur kan man märka att Sigrid gärna ville bestämma? ___________________________________

  ______________________________________________________________________________

Rita flickan.
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Sigrid

±
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Berätta vad som händer på bilden.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Rita de fem godisbitarna som Adam fick av Sigrid.

”Sigrid var så där rakt på hela tiden.” Vad tror du att författaren menar med det?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Varför var Adam inte säker på om han ville gå på Liseberg med Sigrid?

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Gör campingord. Dra streck.

?
fick

myggmat

stift

säck

vind ställ

skydd

storm

flaska

kök

regn

vattensov

säck

lampa

Förslag: Adam har vält med kanoten och packningen 
flyter runt honom.

Förslag: Sigrid pratade mycket och ställde många frågor 
till Adam.

Adam hade tänkt gå på Liseberg med Zohra.
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Fakta Dalsland
Dra streck så att meningarna blir rätt.

Skördare … … lastar upp stockar och kör ut dem till vägen.

Skotare … … kör stockarna till sågverket.

Lastbilar … … sågar ner träd och tar bort grenar och kvistar.

Se dig om i klassrummet och rita tre saker som är gjorda av trä.

Varför finns det en bild på en bok på uppslaget om Dalsland?

  ______________________________________________________________________________

Gör tre frågor till texten om korpen.

Byt bok med en kamrat och svara på frågorna.

Fråga:  ___________________________________________________________

Svar:  __________________________________________________________________________

Fråga:  _________________________________________________________________________

Svar:  __________________________________________________________________________

Fråga:  _________________________________________________________________________

Svar:  __________________________________________________________________________

Böcker görs av papper som tillverkas av trä.




