PIA HAGMAR

SIDAN 1

Klaras äventyrsritt
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

KAPITEL 1
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Varför ville ingen ha Star?

2. Varför har inte Klara frågat sin mamma om hon får rida på långritt?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Vilka bor i det röda huset?

4. Varför blir Klara arg när Lisa rider Star?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5. Hur skulle du ha känt dig om du hade varit Klara och någon annan hade ridit din häst?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 2

KAPITEL 2
Klara och Lisa ska rida på långritt med sina hästar. Det kommer bli en riktig äventyrsritt. Vilka äventyr
tror du att de kommer vara med om? Skriv en text och berätta vad du tror kommer hända.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

SIDAN 3

Klaras äventyrsritt

KAPITEL 3
Para ihop ord
Titta i de båda listorna nedan och dra ett streck mellan orden som hör ihop.

kasse

fält

trava

en idrott

äng

påse

jogga

springa snabbt

orientering

en gångart

segla

i dåligt skick

overall

glida

blank

småspringa

rusa

glansig

skruttig

ett klädesplagg

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 4

KAPITEL 4
Sant eller Falskt?
Skriv om påståendena är Sanna eller Falska.

1.

Klara och Lisa vill veta vad som händer.

2.

Det kommer en journalist och vill intervjua Klara och Lisa.

3.

Det är tidigt på dagen.

4.

Klara och Lisa rider hem.

5.

Klara och Lisa badar med hästarna.

6.

Det är lätt att sätta upp tältet.

Rita en bild
Rita en bild som visar när Klara och Lisa badar med sina hästar.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 5

KAPITEL 5
Läsförståelse
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Varför bestämmer sig Klara och Lisa för att gå in i stugan?

2. Varför bryter sig hästarna sig ut ur hagen?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Varför blir Klara arg på Lisa?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Hur hade du känt dig om du var Klara?

5. Tror du att Klara och Lisa kommer att hitta Star?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 6

KAPITEL 6
Skiljetecken
I texten nedan har skiljetecknen trillat bort. Skiljetecken är viktiga för att dela upp texten. Sätt ut
talstreck, punkter, kommatecken och frågetecken i texten nedan. Glöm inte att ändra till stor bokstav när
det behövs.
efter några minuter buffar star på mig med mulen
då slår jag armarna om honom och borrar in ansiktet i pälsen
tack för att du har tagit hand om honom säger jag till sture
jo fast annars hade han ju förstört hela trädgården nu vet jag inte hur jag ska få greta på gott humör igen
säger sture
men det vet jag säger lisa vi kan fixa till trädgården vi är bra på det
tja varför inte men tyvärr har greta ringt polisen

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

SIDAN 7

Klaras äventyrsritt

KAPITEL 7
Ordkunskap
Avsluta meningarna med hjälp av orden i rutan. Glöm inte att avsluta meningarna med punkt.

glass
by
stugan
beta
smultron
vägen
trappan

1.

Jag glider ner från Star, sätter mig i det höga gräset och låter honom

2.

I natt kan vi sova i tältet och hästarna inne i

3.

På hinkens botten ligger det

4.

Någon minut senare kommer vi fram till en liten

5.

Hon ger oss var sin

6.

Tanten i affären följer med oss ut på

7.

Det står en stor skylt vid

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

SIDAN 8

Klaras äventyrsritt

KAPITEL 8
Grammatik
Välj bland orden i listan. Skriv in dem i rätt kolumn i tabellen: substantiv, verb eller adjektiv.

Verb: saker som kan göras. Du kan sätta att framför.
Substantiv: en sak eller ett föremål. Du kan sätta en eller ett framför.
Adjektiv: beskriver hur något eller någon är.

rider

tränar

fin

stall

dyr

tuff

staket

klappar

trillar

små

äpple

skrattar

ljus

sommar

långritt

Substantiv

Verb

Adjektiv

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 9

KAPITEL 9
Läsförståelse
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Flickorna har inte ringt hem och sagt att de är på väg. Lisa vill överraska sin pappa Lasse, och
Klaras mamma. Klara gillar inte det. Varför?

2. Vad är det som Klara tycker är konstigt när hon kommer hem?

3. Varför var Klara inte rädd för tjuvarna?

4. Vad tycker Klara att Star och Olle ser ut som när de står i hagen?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
5. Varför vill Klara också åka på ridläger?

6. Hur tycker Klara det är att komma hem igen?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 10

Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
7.

Varför tror du att Klara inte vågar berätta för sin mamma att Star rymde?

8. Skulle du ha berättat om du hade varit Klara? Motivera ditt svar.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 11

KAPITEL 10
Vad har blivit fel i texten?
Läs sidan 64. Några ord har blivit fel i texten nedan. Stryk under dem.
Jag lägger försiktigt på luren med en smäll. Sedan somnar jag på golvet. Det ringer igen, med ett ryck
sliter jag ut telefonen ur jacket. Mamma kommer ut från köket med nytvättade händer.
– Jag håller på att baka bullar. Vad ville Lisa? undrar hon. Hon är glad och röd om kinderna. Men jag orkar
inte svara.
Skriv de rätta orden här.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

SIDAN 12

Klaras äventyrsritt

KAPITEL 11
Lucktext
Vissa ord har trillat bort. Fyll i de ord som saknas.

putsar

stan

klänning

bänken

stallet

sadel

huvudet

varmt

ridlektion

Jag går sakta ner till

.

Lisa är redan där. Hon sitter på

utanför och putsar Olles

. Jag sätter mig bredvid henne. Det är
Lisa

på och är tyst.

– Mamma ska ha

med mig nu. Vill du vara med? frågar jag. Hon skakar på
.

– Det skulle vara kul, men det går inte. Vi ska åka till
ny

. Pappa har lovat mig en

och så ska vi äta lunch.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 13

KAPITEL 12
Kronologisk ordning
Meningarna har hamnat i fel ordning. Placera dem i rätt ordning genom att skriva siffrorna 1–7 i rutorna.

		 Hon lägger sig bredvid mig i höet.
		 Med händerna för öronen rusar jag därifrån.
		 Mamma kramar mig hårt och jag lägger min kind mot hennes.
		 I bilen på väg hem sjunger vi så högt vi kan.
		 Medan hon pratar går hon mot pappa.
		 Jag vet att hon står överst på stegen och letar efter mig.
		 – Det bästa har jag sparat till sist, säger hon.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

PIA HAGMAR

Klaras äventyrsritt

SIDAN 14

KAPITEL 13
Läsförståelse
Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)
1.

Vem är brevet ifrån som Klara får? Hur vet Klara det?

2. Klara får tre brev. Vad innehåller de?

3. Vad ska Klara köpa för sin belöning?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Vad känner Klara när hon läser brevet från sin pappa?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)

5. Varför tror du att Klara läser brevet flera gånger?

6. Varför tror du att Klara både känner sig arg och ledsen när hon läser brevet?

7.

Varför tror du Klaras pappa bjuder dem på ridlägret? Tycker du han gör rätt eller fel? Motivera
ditt svar.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

