ELIN SÄFSTRÖM

När jag vågar
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

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

Vem är Sten?

2. Vilket skolämne är Danne bra på?

3. Vad hittar Danne i sitt skåp?

4. Vad heter Katjas bästa kompis?

5. Vårtan är namnet på ett ställe. Vilket ställe?

6. Vad betydde K + D som stod i hjärtat?
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
7.

Vad skulle klassen göra på gympalektionen?

8. Var skulle Danne leta efter nästa brev?

9. Vilken årstid är det och hur vet du det?

10. Hur blir ljuset färgat inne på Vårtan?

11. Säg en anledning till att Danne gillar Katja?

12. Varför ljög Emil för Danne?

13. Vad stod det i det sista brevet?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
14. Vilken klass tror du att eleverna går i? Motivera ditt svar.

15. Är det okej att ljuga någon gång? I så fall när? Motivera ditt svar.
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SANT ELLER FALSKT?
Läs meningarna. Ringa in S om meningen är sann och ringa in F om meningen är falsk.
1.

Emil är bästa kompis med Danne.

S

F

2.

Danne är smal och benig.

S

F

3.

Abdul och Micke hoppade från trampolinen.

S

F

4.

Runt arga tantens hus finns ett staket.

S

F

5.

Zaina är en pratig tjej.

S

F

6.

Danne gillar torsk.

S

F

7.

Danne tyckte det var lättare att klättra upp än ner från taket.

S

F

8.

Danne och Zaina blir kära.

S

F

9.

D + K betyder Danne + Katja.

S

F

10. Katja hade gjort skattjakten.

S

F
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MOD – FEGHET
Välj ut ett stycke i boken som du tycker visar på mod. Välj ut ett stycke i boken som du tycker visar på
feghet. Skriv av styckena och skriv sedan en motivering och förklara vad det är som är modigt/fegt.
Mod

Feghet

Stycke

Stycke

Motivering

Motivering

