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Idéhäftet Berättarteknik - sid 20 
Gestalta ett ögonblick

Eleverna kan välja årstid, tid på dygnet osv helt fritt - eller ta ett kort med förslag.
Samma frågor används vid responstillfället.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vinter.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Djur som dricker.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vår.
Vilken tid på dygnet? Mitt i natten.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Flygplan.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

2.           (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Sommar.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Vatten.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

3.            (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Höst.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Motorsåg.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

4.            (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vinter.
Vilken tid på dygnet? Mitt på dagen.
Vilket väder är det? Sol.
Vilket ljud hörs? Skogsmaskin.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vår.
Vilken tid på dygnet? Tidig kväll.
Vilket väder är det? Sol.
Vilket ljud hörs? Roddbåt.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

5.            (Gestalta ett ögonblick)  

6.            (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Sommar.
Vilken tid på dygnet? Mitt på dagen.
Vilket väder är det? Sol.
Vilket ljud hörs? Badande barn.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

7.            (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Höst.
Vilken tid på dygnet? Tidig kväll.
Vilket väder är det? Sol.
Vilket ljud hörs? Bil.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

8.            (Gestalta ett ögonblick)  

1.            (Gestalta ett ögonblick)    
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Idéhäftet Berättarteknik - sid 20 
Gestalta ett ögonblick

Eleverna kan välja årstid, tid på dygnet osv helt fritt - eller ta ett kort med förslag.
Samma frågor används vid responstillfället.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vinter.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Kraftig blåst.
Vilket ljud hörs? Scooter.
Vad gör djuret? Vill vila.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vår.
Vilken tid på dygnet? Mitt på dagen.
Vilket väder är det? Kraftig blåst.
Vilket ljud hörs? Trädgrenar.
Vad gör djuret? Vill para sig.

9.            (Gestalta ett ögonblick)  

10.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Sommar.
Vilken tid på dygnet? Mitt på dagen.
Vilket väder är det? Kraftig blåst.
Vilket ljud hörs? Vågor på vattnet.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

11.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Höst.
Vilken tid på dygnet? Mitt i natten.
Vilket väder är det? Kraftig blåst.
Vilket ljud hörs? Träd knäcks.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

12.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vinter.
Vilken tid på dygnet? Mitt i natten.
Vilket väder är det? Sträng kyla.
Vilket ljud hörs? Ljud från isen.
Vad gör djuret? Vill vila.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vår.
Vilken tid på dygnet? Kväll.
Vilket väder är det? Översvämning.
Vilket ljud hörs? Vatten.
Vad gör djuret? Vill para sig.

13.          (Gestalta ett ögonblick)  

14.        (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Sommar.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Torka.
Vilket ljud hörs? Torra löv.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

15.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Höst.
Vilken tid på dygnet? Kväll.
Vilket väder är det? Kraftigt regn.
Vilket ljud hörs? Vatten.
Vad gör djuret? Söker vinterbostad.

16.          (Gestalta ett ögonblick)  
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Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vinter.
Vilken tid på dygnet? Eftermiddag.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Vatten.
Vad gör djuret? Vill vila i sitt bo.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vår.
Vilken tid på dygnet? Mitt på dagen.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Vind.
Vad gör djuret? Söker sitt bo.

17.         (Gestalta ett ögonblick)  

18.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Sommar.
Vilken tid på dygnet? Eftermiddag.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Bil.
Vad gör djuret? Söker sitt bo.

19.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Höst.
Vilken tid på dygnet? Eftermiddag.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Motorbåt.
Vad gör djuret? Söker sitt bo.

20.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vinter.
Vilken tid på dygnet? Mitt i natten.
Vilket väder är det? Sol.
Vilket ljud hörs? Människa.
Vad gör djuret? Vill vila i sitt bo.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vår.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Sol.
Vilket ljud hörs? Maskin.
Vad gör djuret? Söker mat.

21.          (Gestalta ett ögonblick)  

22.        (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Sommar.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Sol.
Vilket ljud hörs? Roddbåt.
Vad gör djuret? Söker mat.

23.        (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Höst.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Sol.
Vilket ljud hörs? Djur som dricker.
Vad gör djuret? Söker vinterbostad.

24.          (Gestalta ett ögonblick)  

Idéhäftet Berättarteknik - sid 20 
Gestalta ett ögonblick

Eleverna kan välja årstid, tid på dygnet osv helt fritt - eller ta ett kort med förslag.
Samma frågor används vid responstillfället.
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Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vinter.
Vilken tid på dygnet? Kväll.
Vilket väder är det? Kraftig blåst.
Vilket ljud hörs? Bil/scooter.
Vad gör djuret? Vill vara i fred.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vår.
Vilken tid på dygnet? Förmiddag.
Vilket väder är det? Kraftig blåst.
Vilket ljud hörs? Roddbåt.
Vad gör djuret? Söker efter mat.

25.       (Gestalta ett ögonblick)  

26.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Sommar.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Kraftig blåst.
Vilket ljud hörs? Motorbåt.
Vad gör djuret? Flyr undan fiende.

27.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Höst.
Vilken tid på dygnet? Förmiddag.
Vilket väder är det? Kraftig blåst.
Vilket ljud hörs? Bil.
Vad gör djuret? Flyr undan fiende.

28.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vinter.
Vilken tid på dygnet? Förmiddag.
Vilket väder är det? Sträng kyla.
Vilket ljud hörs? Vind.
Vad gör djuret? Vill vara i fred.

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Vår.
Vilken tid på dygnet? Kväll.
Vilket väder är det? Regn.
Vilket ljud hörs? Kanotpaddling.
Vad gör djuret? Vill para sig.

29.          (Gestalta ett ögonblick)      

30.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Sommar.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Torka.
Vilket ljud hörs? Bil.
Vad gör djuret? Flyr undan fiende.

31.          (Gestalta ett ögonblick)  

Var är djuret? I eller nära vattnet.
Vilken årstid är det? Höst.
Vilken tid på dygnet? Tidig morgon.
Vilket väder är det? Kraftigt regn.
Vilket ljud hörs? Grävmaskin.
Vad gör djuret? Söker vinterbostad.

32.          (Gestalta ett ögonblick)  

Idéhäftet Berättarteknik - sid 20 
Gestalta ett ögonblick

Eleverna kan välja årstid, tid på dygnet osv helt fritt - eller ta ett kort med förslag.
Samma frågor används vid responstillfället.


