Rymdberättelse.
Du har fått äran att följa med i en rymdraket.
Ni ska fara till en planet eller måne.
Det kan vara en riktig planet eller en fantasiplanet.
Du väljer själv.
Läs igenom instruktioner gemensamt med din lärare innan du börjar skriva.
Kapitel 1. Avfärd.
• Berätta om dig. Hur ser du ut? Hur känner du dig? Vad har du med dig?
• Berätta om dem som följer med. Hur ser de ut? Hur känner de sig? Vad
har de med sig?
• Berätta om rymdraketen.
• Berätta om ert uppdrag i rymden. ( varför fick du följa med?)
• Rita en bild på raketen.
• Lämna in för rättning.
Kapitel 2. Resan i rymden.
•
•
•
•
•
•
•

Berätta om vem som gör vad i raketen.
Berätta om hur ni äter och sover.
Berätta om vad ni ser utanför rymdraketens fönster.
Berätta om hur länge ni åker i raketen.
Händer det något roligt? Berätta!
Rita en bild på er i raketen eller på vad ni ser utanför raketen.
Lämna in för rättning.

Kapitel 3. Landningen.
•
•
•
•

Berätta hur landningen gick.
Berätta om hur det ser ut på planeten/månen. (miljöbeskrivning)
Rita en bild som visar hur det ser ut där du landat.
Lämna in för rättning.

Kapitel 4. Mötet
•
•
•
•
•
•

Det kommer någon/något.
Beskriv personen eller varelsen.
vän/fiende? Vad gör du? Behöver de dig? Vad händer?
Berätta om mötet och vad som händer.
Rita en bild på den/de du möter. Eller på det ni råkar ut för.
Lämna in för rättning.
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Kapitel 5. Problem/ utmaning
•
•
•
•
•
•

Du ställs inför ett problem på planeten/månen.
Beskriv om problemet/utmaningen.
Berätta om vilka som är med.
Berätta hur ni löser problemet/utmaningen.
Rita en bild.
Lämna in för rättning.

Kapitel 6. Sista kapitlet. (?)
•
•
•
•

Skriv slutet på din berättelse.
Åker ni tillbaka eller stannar ni kvar. Tar ni med er något/ någon?
Rita en bild.
Lämna in för rättning.
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