Vocab‐O‐Gram
(Orden i ordbanken förekommer i texten om påsken. Genom att arbeta med orden här innan eleverna läser texten
kan man hjälpa dem att förstå texten bättre. Det hjälper dem att lättare förutspå olika saker om texten de ska läsa.)
Använd orden i ordbanken för att besvara frågorna. Stryk över orden vartefter du skriver in dem i rutorna. Orden kan
passa in i flera rutor.
Om det finns ord du är osäker på kan du skriva in dem längst ner i rutan för ”Gåtfulla ord”.
Ordbank: påsk, Sverige, traditioner, religionen, kristendomen, helgen, Jesus, på korset, korsfäst,
långfredagen, affärer, biografer, levande, påskdagen, firar, godis, påskafton, afton, ägg, målar,
kristen, återuppstod, kvistar, björken, pyntar, fjädrar, färger, för länge sen, häxor, brände, bål,
onda, Blåkulla, Djävulen, nuförtiden, klär ut sig, påskkäringar, påskkort, kakor, frukt, pengar,
Använd orden för att förutspå:
Platser
Vilka platser förekommer i texten?

Personer
Vilka personer förekommer i texten? Vad får du veta om personerna?

Tid
Vilka olika tidpunkter nämns?

Traditioner
Vilka ord har med traditioner att göra? Varifrån får vi traditioner?

Religion
Vilka ord har med religion att göra?

Ätbart
Vad kan man äta?

Gåtfulla ord
Lista ord du inte riktigt förstår

Fritt efter Blackhowicz, C.L.Z. (1986). Making connections: Alternativs to the vocabulary notebook. Journal of Reading, 29, p. 643‐649.

Varför firar vi påsk i Sverige?
Våra stora traditioner kommer oftast från religionen. I Sverige är kristendomen störst och
påsken är den viktigaste helgen. Under påsken ska man tänka på hur Jesus dog på korset och
hur han tre dagar senare blev levande igen (återuppstod).
Jesus blev korsfäst och dog på långfredagen. Därför ansågs fredagen vara en sorglig dag. Barn fick
inte leka och alla affärer och biografer var stängda. På påskdagen blev Jesus levande igen. Det firar
vi genom att äta gott och barnen får godis. I Sverige firar vi dagen före, på påskafton, som är en
lördag. Afton betyder kväll och vi firar alltså kvällen före den riktiga dagen.
Vi äter mycket ägg till påsk. Ofta målar vi också äggen i vackra färger. Ägget är en kristen symbol
som symboliserar nytt liv. Jesus fick ju nytt liv när han återuppstod. I Sverige tar vi också in kvistar
från björken (björkris) som vi sätter i en vas och pyntar med fjädrar i glada färger.
För länge sen trodde man att det fanns häxor. Man brände till och med häxor på bål för att man
trodde att de var onda. Man trodde att häxorna åkte till en plats som heter Blåkulla för att träffa
Djävulen. Nuförtiden klär barnen ut sig till häxor eller påskkäringar. De delar ut påskkort som de
ritat själva och de får godis, kakor, frukt och pengar. På påskkorten skriver de ”Glad Påsk”.

Rätt eller fel?
1. Vi firar jul och påsk på grund av religion.
2. ”Återuppstå” betyder att man dör.
3. Långfredagen är en svart dag för då dog Jesus.
4. I Sverige firar vi påsk en dag före många andra länder.
5. Barnen får påskägg på lördagen.
6. Vi målar äggen i mörka färger.
7. Vi sätter fjädrar i granen till påsk.
8. Förr i tiden tyckte man om häxor.
9. Häxorna flög iväg för att hälsa på Djävulen.
10.

En påskkäring är ett barn som satt på sig

tantkläder för att se ut som en häxa.

Rätt

Fel

En påskkyckling .........Gul färg ..........

Para ihop bilderna med orden längst ner!

G.

A.

H.
B.

I.

C.

J.

D.

K.
E.

L.

Påskliljor ..........

F.

Ett påskägg ..........

Handmålade ägg.......Påskkäringar ..........
Björkris ……….

Påskpynt ………

En fjäder ..........

Påskpynt ..........

Påskägg

I många länder får barnen påskgodis på påskdagen. Då får de chokladägg och chokladharar. Men i
Sverige firar vi alltid dagen före, på påskafton. Efter middagen får barnen leta efter påskäggen som
oftast är pappersägg fulla med godis. För att få hjälp med letandet frågar barnen sina föräldrar:
Fågel, fisk eller mittemellan? Är det fisk betyder det att ägget är nära marken. Är det fågel ligger
ägget gömt högt uppe.
Vad heter godiset? Dra streck från godisordet till smågodiset på bilden!
Punschpraliner
Skumbananer
Fiskar
Kolabönor
Engelsk konfekt
Sega råttor
Sockerbitar
Gröna grodor
Nappar
Polkagrisar
Salta pengar
Lakritsrulle
Vad är ditt favoritgodis?
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