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Zig Zag Zug - Zig 
läsförståelse åk 4-6
Zig Zag Zug läsförståelsehäften är tänkta att användas när 
eleverna får en stund över. En stund som kan ägnas åt 
läsning, läsförståelse och allmänbildning inom en rad 
spännande ämnesområden som tangerar ordinarie 
skolämnen.

PROVLEKTION: 
Robot, Historiedetektiven, En dag i fjällen
Följande provlektion är ett utdrag ur Zig läsförståelse åk 4-6

Lektionen består av tre uppgifter:

• Sidorna 30-31, 40-41, 62-63
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Kopiering förbjuden, se s. 64

Robot
Du har fått en robot. Innan roboten kan göra och säga 
vissa saker behöver den programmeras. Du får nu 
i uppdrag att programmera roboten.

30

Det här ska roboten kunna göra:

Roboten blinkar till en gång och säger: ”Hej!”. Höger hand vinkar 
och det kommer en ny blinkning. Roboten vinkar med vänster 
hand och sedan e�  litet hopp. Roboten vickar på huvudet åt 
vänster. Roboten blinkar en gång till. Roboten hoppar igen och 
säger: ”Jag är en robot”. Roboten snurrar och vinkar med höger 
hand. Den hoppar till och berä� ar a�  den heter Robex. Robex 
säger ”Hej, jag är en robot”. Den blinkar och säger: ”Jag är glad” 
och vinkar med vänster hand. Roboten säger: Jag är söt och 
blinkar. Den gör e�  glädjesku�  och säger ”Hej då”. 

HEJ!
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Kopiering förbjuden, se s. 64

a = hoppa

b = vicka på huvudet åt höger

c = vicka på huvudet åt vänster

d = vinka med höger hand 

e =  snurra

f = fnissa

g = nysa

h = sjunga en trudelutt

i = prutta

j = vissla

k = blinka

l = ljudsignal: pip

m = ljudsignal: alarm

n = vinka med vänster hand 

o = säger ”Hej!”

p = säger ”Hej då.”

q = säger ”puss och kram”

r = säger ”Jag är en robot.”

s = säger ”Jag är söt.”

t = säger ”Jag heter Robex.”

u = säger ”Jag är glad.”

v = säger ”Jag är trött.”

w = säger ”Jag gillar livet.”

x = säger ”Jag är trasig.”

y = stopp

z = hela tiden 

Pröva gärna att göra en egen 
beskrivning av vad Robex ska 

göra. Programmera sedan 
texten. Låt en klasskompis 

låtsas vara Robex och utföra 
din programmering.

Här programmerar du koden:
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Kopiering förbjuden, se s. 64

Historiedetektiven
Vad har de här historiska föremålen använts till? Läs om 
varje föremål och välj det alternativ som du tror är rätt. 
Ringa in siffran framför det rätta svaret. 

1 Den här 6 000 år gamla fl intastenen tror man sa�  
fast i e�  träska� . Verktyget användes antagligen 
till a�  skära säd med på bondens åker.

2 Den här gamla stenen använde frisörerna på 
medeltiden till a�  locka hår med. De värmde 
stenen i elden och snurrade sedan håret runt 
så a�  det blev vackra skruvlockar. 

0 Den här 3 000 år gamla fl intstenen hi� ades 
i Egypten. Man tror a�  den har tillhört den 
mäktige faraon Tuthankamon som samlade 
på fl intastenar.

0 Bilden föreställer en träbänk som fanns 
i kyrkorna på medeltiden. På dessa trä-
bänkar sa�  människorna och lyssnade
på gudstjänsten. I de runda hålen i rygg-
stöden hängde man halsdukar och 
paraplyer. 

8 Anordningen på bilden är en medeltida 
tand läkarstol som användes när smeden 
drog ut tänder. För a�  förhindra a�  
patienten gjorde motstånd sa� es 
huvudet fast i det stora hålet i mi� en 
och händerna i de små hålen på vardera 
sida om huvudet 

9 På medeltiden kunde en bro� sling straff as med 
a�  sä� as i en stupstock. Där fi ck man hänga med 
huvud och händer i stocken mi�  på torget i byn 
och skämmas.
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Kopiering förbjuden, se s. 64

Skriv nu i rutorna här nedanför de siffror som du har ringat in. Då blir det 
ett årtal. Det året landade den första människan på månen (se s. 15).

6 Den här skri� liga källan hedrade en mäktig 
man som dö� . Sådana här källor fi nns kvar på 
olika platser runt om i Sverige och kan berä� a 
historier för oss om hur människor hade det 
för 1 000 år sedan. Fast då behöver du kunna 
runskri� .

7 Den här skri� liga källan användes som 
reklam pelare för a�  göra reklam för olika 
saker. En skomakare till exempel använde 
sådana för a�  göra reklam för sina skor.

8 Den här skri� liga källan användes som 
trafi k skylt för a�  varna för farliga djur. 
Just den här stenen varnar för en stor farlig 
slingrande orm.

3 Saxen på bilden är en svensk nagelsax från 
1700-talet. De rika herrarna i storstäderna 
tyckte om fotvård och det var mode a�  ha 
välklippta tånaglar. 

4 Maskinen på bilden är en antik hä� apparat som 
användes av munkarna i klostren när de skulle 
hä� a ihop böckerna de skrivit för hand. 

9 Tången på bilden är en sockertång som användes 
till a�  klippa bitar från sockertoppar. Socker-
toppar var en kon av pressat socker, socker-
bitarnas föregångare. 

171023_Zig_INL.indd   41 2017-10-24   16:12



Zig Zag Zug - Zig läsförståelse åk 4-6 (47-12636-1) ©Liber AB Kopiering tillåten 6 

62

Kopiering förbjuden, se s. 64

En dag i fjällen
Läs om de olika skidorterna och fyll i den
information som saknas i tabellen. 

STORBERGET
Från toppen av det snösäkra Storberget 
har ni utsikt i alla fyra väderstreck på 
487 meters höjd. Förutom vår topp-
restaurang Utsikten kan ni äta på 
någon av våra två pizzerior nere i dalen. 
Där serveras extra stora storpizzor. 

Hos oss hi� ar du en snöpark med hopp 
och räcken där du kan göra konster. 
Parken öppnar samma tid som våra 
2 si� li� ar och 13 knappli� ar, kl. 09:00. 

Varje dag arrangeras roliga tävlingar 
för olika ålders grupper i någon av våra 
36 backar. Det fi nns också möjlighet 
till kvällsåkning fram till kl. 21:00 då 
backarna stänger. Allt de� a ingår då 
du köper e�  en-dags-li� kort för 420 
kronor.

I Storbergets slu� ningar hi� ar du e�  
stort antal stugor lägligt placerade så 
a�  du bara kan spänna på dig skidorna 
och åka rä�  ut i backen. 

FJÄLLDALEN
Längtar du e� er värmande sol, breda 
pister och snälla barnbackar så är de� a 
skidorten för dig. Vi har moderna li� ar: 
6 ankarli� ar och 19 knappli� ar. Om 
du hyr en stuga hos oss ingår gratis 
skidbuss i li� kortet. 

Du betalar endast 390 kronor för en 
dags skön skid åkning i någon av våra 
8 blå, 3 gröna, 6 röda och 2 branta 
backar. En av de svarta backarna är 
en utmaning även för de mest erfarna 
utförsåkarna.

Skidorterns öppe� ider är 
kl. 10:00–15:00. 

Om du blir hungrig kan du äta i något 
av våra två värdshus eller i det mysiga 
cafét bredvid si� li� en. 
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Kopiering förbjuden, se s. 64

SNÖLANDET
Här kan ni kombinera varierande 
skidåkning med shopping och god mat. 
Tyngdpunkten ligger på nybörjar- och 
barnbackar. 

Barnens favorit är vår maskot Frostis 
som promenerar mellan grillplatserna 
och värmestugorna varje dag vid 
lunchtid. Förutom Frostis kök & bar 
kan du köpa hamburgare på något av 
våra 4 snabbmatsmatställen.

Här bor ni i stugor eller i lägenheter 
nära 16 backar och 9 skidli� ar som 
har öppet kl. 09:00–17:00. E�  dagskort 
kostar endast 390 kronor.

Här kan alla åldrar och åkare på olika 
nivåer njuta av en skön skidåkning. 

antal
liftar

pris
liftkort

antal 
backar

antal 
matställen

öppettider

Storberget

Fjälldalen

Snölandet

   

Para ihop rätt lift med rätt bild. Skriv liftens namn under bilden.

ankarlift kabinlift sittlift
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