ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

SIDAN 1

Fakta om parasport
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

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

Vad är parasport?

2. Vilken är den största tävlingen inom parasport?

3. I vilken sport behöver vissa använda en sitski?

4. Vilken är den största parasporten i Sverige?

Nicolina Pernheim har tävlat
för Sverige i flera Paralympics.

5. Vad behöver man för att kunna spela bordtennis?

6. Hur stora är målen i elhockey?

7.

25

Vilket hjälpmedel används vid RaceRunning?

8. Från vilket land kommer kampsporten judo?
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Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
9. Varför delas de tävlande upp i olika klasser?

10. Vilken hjälp har spelarna med synnedsättning när de spelar fotboll?

11. På vilket sätt ”spelar alla på samma villkor” inom Goalball?

12. Varför finns det olika färger på bälten inom judo?

13. Vad går mattcurling ut på?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge eget svar.)
14. Vilken parasport tycker du verkar roligast? Motivera ditt svar.

Analys
15. Varför tror du att författaren har valt att skriva denna bok?
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SANT ELLER FALSKT?
Skriv S i rutan om påståendet är sant.
Skriv F i rutan om påståendet är falskt.

1.

Man kan födas med en funktionsnedsättning.

2.

För att det ska bli rättvist att tävla delas man upp i olika klasser.

3.

Inom alpin åkning använder de med synnedsättning en sitski.

4.

Elhockey är den största parasporten i Sverige.

5.

Stolen som används i elhockey styrs av en joystick.

6.

I RaceRunning används en speciell typ av vagn.

7.

Goalball är en lagsport.

8.

Alla har samma färger på bältet i kampsporten judo.

9.

Mattcurling spelas på is.

10.

Inom parasport använder vissa en ledsagare.
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VAR FANN DU DESSA FAKTA?
Nedan presenteras fakta från boken. Din uppgift blir att visa var dessa fakta kommer från. Finns de
presenterade i texten, i en bildtext eller kanske både och? Sätt ett kryss vid de rätta svaren.
1.

Inom alpin skidåkning används sitski som hjälpmedel.
text

bildtext

både och

		
2.

Smilla Sand vann Lilla bragdguldet år 2020.
text

3.

både och

Inom boccia kan en ränna användas som hjälpmedel.
text

4.

bildtext

bildtext

både och

Stolen som används för att spela elhockey har tre hjul och en motor.
text

bildtext

både och

		
5.

Inom löpning kan protes vara ett hjälpmedel.
text

bildtext

både och
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6.

I goalball hjälps spelarna åt att skydda målet.
text

7.

bildtext

både och

1979 hittade Carl-Åke Ahlqvist på mattcurling.
text

8.

Fakta om parasport

bildtext

både och

Jonathan Engström tävlar i bowling.
text

bildtext

både och
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