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26Turbo Y Lisa
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vilket är Turbos riktiga namn?

2.

Vad hette den nya flickan i klassen?

3.

Vad var Simons hemlis?

4.

På torsdagen skulle Lisa göra något nytt. Vad?

5.

Vem är Martin?

6.

Vad hette Turbos häst?
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
7.

Varför tyckte så många om Lisa?

8.

Turbo var nervös för att börja rida. Varför?

9.

Hur många var de i Turbos ridgrupp?

10. Vad kallas det när man borstar hästen?

11. Hur visste Turbo att han var kär?

12. Varför blev Simon och Olle sura på Turbo?

13. Hur gick det till när Turbo bröt sin hand?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
14. Hur vet man om man tycker om någon? Berätta.

15. Skulle du vilja prova på att rida? Berätta.
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RITA OCH SKRIV
Välj ditt favoritavsnitt i boken. Rita en bild och skriv en text till bilden. Skriv och berätta vad bilden
föreställer och varför du valde just det avsnittet.

Bilden visar:

Detta var mitt favoritavsnitt för att …
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ULF SINDT

Turbo Y Lisa

SIDAN 4

SKRIV TILL BILDEN
Skriv passande meningar till bilderna. Tänk på att använda stor bokstav i början av en mening och vid
namn, att ha mellanrum mellan orden och att använda rätt skiljetecken.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ULF SINDT

Turbo Y Lisa

SIDAN 5

KNASIGA MENINGAR
Orden har kommit i fel ordning. Skriv om meningarna i rätt ordning.
Tänk på att använda stor bokstav i början av meningen, att ha mellanrum mellan orden och att använda
skiljetecken.

1.

En klass. dag vår började i tjej ny det en

2.

tuff. rolig och Hon var

3.

verkade Det Lisa om som mig. om tyckte

4.

hästar. rädd Jag för är

5.

Min Martin började storebror vanligt mig. som reta
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6.

och jag Lisa till gick ihop. stallet

7.

ryktas. Varje hästen dag måste

8.

vi hem. Lisa glada jag när och gick var
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