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Många av övningarna i Grönt Ljus Läsa skolår 6 är av den typen att eleverna själva ska
resonera sig fram till ett svar och det finns fler alternativ som kan vara rätt. Därför finns det
inte facit till alla uppgifter i övningsboken.

s. 11
* För han bytte kläder så ofta.
* De påstod sig kunna väva det vackraste tyg men kunde tänka sig. Tyget blev osynligt när en
människa inte dög till sitt ämbete.
* Han skulle kunna skilja de kloka från de dumma.
* För att se hur saker och ting förhöll sig.

s. 12
* Ministern såg inget men vågade inte erkänna det eftersom han då inte dög till sitt ämbete.
* Det gick på samma sätt som för den förste.
* Kejsaren såg ingenting heller men ville inte erkänna det.
* Visa din lärare.

s. 13
* Tack vare nya kanaler såsom spel direkt på webbläsaren, på nätet och på mobiltelefonen.
* 71 %, favoritspelen heter The Sims och Singstar.
* Nya speltyper som musikspel och fitness har utökat målgruppen.
* Digitala varianter av Sudoku och Patiens samt annan hjärngympa attraherar äldre spelare.
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s. 18
Bedragare: svindlare, skojare, lurendrejare
Förunderlig: besynnerlig, egendomlig, konstig
Duglig: kompetent
Förnämst: viktigast, ypperst
Incident: tillfällig händelse, episod
Bedåriskt: fantastiskt

s. 29
* Texten utspelar sig kring andra världskriget då det kommer flyktingbarn till Sverige.
* Föräldrarna är döda eller vill skydda sina barn.
* Ja, många krig pågår med åtskilliga flyktingströmmar.

s. 34
* I båda sagorna är det tre syskon och innehåll är inte realistiskt. Dilemmat i båda sagorna
handlar om vem som överträffat sina syskon.
* 3 syskon som ska ut på jakt, alla tre har en varsin uppgift och sagan slutar med en fråga.
* Visa din lärare.
* Visa din lärare.
* Visa din lärare.
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s. 44
* Hej på meänkieli och finska heter hei.
Farfar heter farfaari och morfar heter murfaari på meänkieli.
Mobiltelefon heter mobijleteelefone på samiska och mobiltelefon på romani chib.
* Hej på meänkieli och finska heter hei.
Mobiltelefon heter mobijleteelefone på samiska och mobiltelefon på romani chib.
Tack heter kiitos på meänkieli och på finska.
* Visa din lärare.

s.58
* Det blir inte färdiggräddat annars.
* Som smulad deg.
* För att den ska bli genomgräddad men inte torr.
* Visa din lärare.
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