EVA MOSEGAARD AMDIEN, ÖVERS. TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om ridning
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
I boken får man lära sig mycket om hästar och ridning. För att bli en bra ryttare är det viktigt att
man är lugn eftersom hästar är känsliga djur. Att rida innebär även att man ska sköta om hästen
före och efter ridningen. Det finns mycket utrustning som både hästen och ryttaren ska använda.
Man kan även tävla i ridning på olika sätt, till exempel i banhoppning eller dressyr.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4–6)

•

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. (SV åk 4–6)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

•

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 4–6)

•

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och
känslor. (SV åk 4–6)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.
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ORD ATT FÖRKLARA
avföring

bås

kratsa

terräng

dokument

mocka

SORTERA SANT ELLER FALSKT
Dela ut ett rött och ett grönt papper till varje par/grupp. Kopiera påståendena nedan. Låt
eleverna klippa ut påståendena, diskutera samt lägga dem på det gröna pappret om de är
sanna eller det röda pappret om de är falska. Avsluta övningen med en gemensam diskussion.

Hästar är kloka och har lätt för att lära sig nya saker.
Hästar tycker bäst om att vara ensamma.
Galopp är den snabbaste gångarten.
I dressyr ska ryttaren och hästen förstå varandra och samarbeta.
Att rida barbacka betyder att man har en stor sadel.
Man ska hålla tyglarna med ”lätt hand” när man rider.
Piaff är en svår övning inom dressyr.
När man tävlar i ridning får man medalj.
En vanlig ras i Sverige är islandshäst.
En häst med en stamtavla bedöms som extra fin.
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MINA ORD, DINA ORD
Eleverna ska få prova på den kooperativa övningen som kallas Mina ord, dina ord.
Ge eleverna en stund att skriva ord som de förknippar med hästar och ridning. Eleverna skriver
sina ord i kolumnen som heter Mina ord. Sedan går de runt och frågar kamraterna vilka ord
de har. När de hör ett ord som de inte har på sin lista, ber de att få det ordet och skriver det i
kolumnen Dina ord. Sen minglar de vidare och upprepar övningen tills den ansvarige säger att
det är dags att avsluta.
Mina ord

Dina ord
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MED ANDRA ORD
Lägg ordkorten upp och ner. En elev tar upp ett ord utan att titta på det och håller upp det i
pannan. Den andra eleven ska sedan ge ledtrådar så att eleven med ordet kan gissa vad som
står på kortet.

ponny

flockdjur

flyktdjur

träns

mocka

box

rykta

hov

sadel

tyglar

galopp

dressyr

vattengrav

rosett

stamtavla

foder
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MEMORERA
Hur många ord om utrustningen kan eleverna memorera?
Låt eleverna titta på bilden i ett par minuter. Ta bort bilden. Be sedan eleverna att skriva alla
ord de kommer ihåg.

träns

hjälm
sadel

bett

schabrak

tyglar

stigbygel

säkerhetsväst
ridstövlar

sadelgjord
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FACIT
Läsförståelse
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad är en ponny?
En ponny är en mindre häst där mankhöjden är högst 148 cm.

2. Hästen är ett flockdjur. Vad betyder det?

Det betyder att hästen trivs bäst ihop med andra hästar.
3. Vad kallas det när man gör rent hästen med en borste?

Det kallas att rykta.
4. Varför ska man inte gå bakom en häst?

Man ska inte gå bakom en häst för då finns det en risk att man blir sparkad.
5. Vad är en hov?

Hästens fot kallas hov.
6. Om man rider barbacka, vad saknar man då?

Barbacka betyder att man rider utan sadel.
7.

Vilken är den långsammaste gångarten?

Det är skritt och då går hästen.
8. Vad heter några av de vanligaste hindren i banhoppning?

Bom, räcke och vattengrav.
9. Man får inga medaljer vid tävlingar med hästar. Vad får man istället?

Man får rosetter.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
10. Vad är skillnaden mellan en box och en spilta?

I en box kan hästen gå fritt men i en spilta står den bunden.
11. Varför är det viktigt att vara lugn som ryttare?

Hästen är ett känsligt djur och om ryttaren inte är lugn blir hästen orolig.
12. Hur kan man göra ett hinder svårare?

Man kan ändra avståndet mellan hindren (eller bygga dem högre).
13. Varför anses en häst med stamtavla vara extra fin?

Rashästar har en stamtavla, ett dokument över hästens familj. Där kan man se var den
kommer ifrån.
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
14. Vid till exempel VM och OS tävlar både män och kvinnor i samma klass. Detta gör man
inte i andra sporter. Varför?

Eget svar.
15. Vad tycker du verkar vara det bästa med att rida? Motivera.

Eget svar.
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