EMMA ASKLING

Sidan 1

Isak är en hjälte
Elevmaterial

Namn:

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Varför får Isak simma den första sträckan?

2. Vad är Isaks dröm?

3. Vad heter Isaks lag?

4. Vad har Isak glömt?

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
5. Vilken årskurs ska tävla i simning?

– en möjlighet för alla
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6. Vem är berättaren i boken?

7. Vad har reserverna för uppgift?

8. Varför ser Hugo orolig ut?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
9. Vad drömmer du om att bli?

10. Isak gillar att simma. Vad gillar du att göra?

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
11. Vad har Anna för sjukdom?

12. Varför blir Isak rädd?

13. Vad hör Isak i högtalaren?

– en möjlighet för alla
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14. Har Anna varit sjuk i diabetes länge?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
15. Vad har Isak i sitt skåp som gör att Annas blodsocker blir bättre?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
16. Vad tycker du att Isak ska göra nu?

Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
17. Av vem har Isak fått sina simglasögon?

18. Vad händer med Annas ansiktsfärg efter ett tag?

19. Vad tycker Anna är pinsamt?

– en möjlighet för alla
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
20. Vilken ansiktsfärg tror du att Anna hade innan hon åt bananen?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
21. Vad hade du tänkt om du var Hugo eller fröken och Isak inte kom till tävlingen?

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. Vem hoppade in i tävlingen istället för Isak?

23. Varför behöver Isak inte stanna kvar i simhallen?

24. Vad ångrar Isak när han sitter i bilen med mamma?

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
25. Varför är mamma glad när Isak hoppar in i bilen?

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
26. Varför tror du att hela klassen tittade år ett annat håll när Isak skulle svara på frökens fråga?

Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Isak står bakom trädet utanför skolgården innan han går in i skolan. Varför gör han det?

28. Hur länge står Isak bakom trädet?

29. Varför börjar Isaks klasskompisar klappa händerna?

30. Vems hjälte är Isak?

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
31. Vilken ansiktsfärg har Anna när hennes mamma kommer in i klassrummet?

32. Hur många personer ber Isak om ursäkt?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
33. Varför tror du att Anna är röd i ansiktet när hennes mamma pratar inför klassen?

– en möjlighet för alla
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SÄTT IN RÄTT ORD I MENINGARNA
Här är tio meningar från boken ”Isak är en hjälte ”. Välj bland orden i rutan. Vilka ord tycker du passar i
meningarna? Varje ord får bara användas en gång.
diabetes

hjälte

klor

insulin

Lag Röd

fyra

mamma

Pontus

fem

Hugo

1.

Isak drömmer om att bli en ________________________________.

2.

Isaks lag heter ________________________________.

3.

Anna har en sjukdom som heter ________________________________.

4.

Anna behöver ta en medicin som heter ________________________________.

5.

Isak har fått sina simglasögon av ________________________________.

6.

________________________________ är cool.

7.

________________________________ är långsam.

8.

Isak går i klass ________________________________.

9.

Det luktar ________________________________ i simhallen.

10.

Det är ________________________________ personer som tävlar i Isaks lag.

– en möjlighet för alla
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BERÄTTELSEHJULET
Välj ut sex delar av boken som du tycker är extra bra eller viktiga. Rita sedan bilder på de sex delarna i
berättelsehjulet. Skriv namnet på boken i mitten av hjulet. Berätta för en kompis vad du har ritat.

– en möjlighet för alla

