SmåSagors

Läsutmaning 2019

Till dig som vill utmana någon på en Läsutmaning:
Utmana din pappa, mamma, släktning eller någon annan vuxen på
en läsutmaning.
Småsagorns läsutmaning går ut på att du och en vuxen, tillsammans, ska läsa minst 10 gånger under två veckor. Varje gång ska ni
läsa i minst 10 minuter.
Läs vilka böcker ni vill, det viktiga är att ni läser. Ni får gärna använda sagorna på Smasagors hemsida.
När ni klarat utmaningen kan ni skriva ut ett fint diplom från hemsidan. Kolla in www.smasagor.se/lasutmaning

Hitta mer pyssel och sagor på www.smasagor.se
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Till dig som blir utmanad på en Läsutmaning:
Du har blivit utmanad på en Läsutmaning.
Du ska, tillsammans med den som utmanat dig, läsa minst 10 gånger
under två veckor. Varje gång ska ni läsa i minst 10 minuter. Ni läser
högt för varandra. Om den som utmanar dig kan/håller på att lära sig
läsa, turas ni om att läsa högt.
Läs vilka böcker ni vill, det viktiga är att ni läser. Ni får gärna använda
sagorna på Smasagors hemsida. Använder ni dem så finns det frågor/
funderingar som ni kan prata om när sagan är slut. Frågorna för varje
saga hittar ni på kommande sidor.
När ni klarat utmaningen kan ni skriva ut ett fint diplom från hemsidan.
Kolla in på www.smasagor.se/lasutmaning

Varför ska du som vuxen anta Läsutmaningen?
Grunden till allt lärande i skolan och livet i övrigt bygger
på att man kan läsa och förstå texter. I dagens samhälle
måste man kunna ta till sig information, bearbeta den,
dra slutsater och fatta beslut snabbt, vare sig informationen finns på internet eller via tv eller något annat
media.
För att våra barn ska ta till sig allt detta måste de kunna
läsa och förstå vad de läser. Det finns undersökningar
som visar att läsförståelsen bland våra barn miskar och
det måste vi göra något åt.
Det enklaste sättet är att ägna några minuter varje dag
åt att läsa med våra barn redan i ung ålder. Vi vuxna
måste vara läsförebilder.
På de kommande sidorna hittar ni frågor och funderingar som ni kan diskutera när ni läst klart en saga.
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Felix på äventyr - Presenten
Har du någon gång tänk på att snälla handlingar kanske smittar av sig?
Den här sagan börjar med att Felix ger en present till en kompis som
gjort sig illa. Sedan vandrar presenten vidare och gör flera glada....... tänk
så det kan bli.

1. Har du någon gång gett bort din present till någon som behöver den bättre? Hur kändes det?
2. Kan snällhet “smitta” av sig?
3. Gör en lista på fem saker som du har gjort idag för att göra någon glad.

Halsduken
Haren Stampe hittar en varm och skön halsduk. Vems är halsduken och
kanske någon annan vill låna den?

1. Har du hittat någonting som någon tappat?
2. Vad gjorde du då?
3. Har du tappat bort något och har någon annan hittat igen det åt dig? Hur kändes det?

Felix på äventyr - Trolldrycken
Felix är som rävar är mest, listig, snabb och fruktansvärt nyfiken. Han
bor i en sagoskog och där kan vad som helst hända.
När han dricker en trolldryck som gör honom liten som en mus, måste
han få hjälp av Melker trollkarl. Resan dit är lång och plötsligt träffar han
på några troll.....
1. Felix är väldigt nyfiken. Ibland är det bra att vara nyfiken och ibland kan det sätta en i knipa, är du
nyfiken?
2. Har du hamnat i knipa någon gång för att du varit för nyfiken?
3. När kan det vara bra att vara nyfiken?
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Räddharen
Kolja är rädd för det mesta, små spindlar, fluffiga rosa björnar, skällande
hundar, ja för det mesta när han tänker efter. Att han sedan är vampyr
och går på monsterakademin gör det inte lättare. Vad ska han göra, läs
mer vetja.....

1. Vad är mod? Är det att göra något som ingen annan vågar eller är mod att göra något man är rädd för?
2. Finns det olika sorters mod?

Felix på äventyr - Ballongfärden
Felix är ju som bekant väldigt nyfiken, så han kan inte motstå den röda
ballongen han hittar en vacker sommardag. Innan han hinner blinka dras
han med upp i luften och får träffa på en massa filurer och vara med om
en spännande skattjakt.
Se upp för pirater och krokodiler............. de kan finnas där du minst anar
det, men är verkligen alla pirater elaka?
1. Vart skulle du vilja åka om du skulle ut på äventyr?
2. Har du varit med om något äventyr?

Lejonet
Det finns ett lejon på savannen som är grinigt att det är lite pinigt....
En kort saga på rim. Är du nyfiken?

1. Ibland kan man vara på riktigt dåligt humör. Vad brukar du göra då?
2. Vad får dig på bättre humör?
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Husdjuret
Tyra får aldrig något roligt i födelsedagspresent. Hennes klasskompis har
fått en hund, en söt en. Tyra gillar inte söta husdjur hon vill ha ett lejon
eller en krokodil......
När hon inte kan köpa ett eller tjata sig till ett så får hon väl göra ett...

1. Vilket är ditt favorithusdjur?
2. Om du fick välja tre olika husdjur, vilka skulle du välja?

Krokodil på vers
“I hans mun där finns det tänder, stora vassa och det händer.........”
Ja, vad är det som händer? Läs den här sagan om krokodilen och hans
tänder så får du veta mer. En kort saga på vers/rim.

1. Hur många ord kan du hitta på som rimmar på Krokodil?

Filtmysteriet
Detär någon som tar saker i Stora Skogen. Kaninen och Räven öppnar
dektektivbyrå.

1. Har någon tagit någonting från dig någon gång? Vad tog tjuven?
2. Skulle du vilja vara en dektektiv? Vad skulle du göra då?
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Monster på vers
Den här versen handlar om monster och vad de gör på kvällen.
Tror du att de skräms och är elaka? Nja, inte riktigt.....men det kan vara
svårt att sova iallafall.

1. Ibland kan man vara lite mörkrädd, brukar du vara det?
2. Tror du att det finns snälla monster?
3. Vilka är dina tre favoritmonster från versen?

Felix på äventyr - Gammelgäddan
Felix gillar att fiska, fast kanske gillar han att lata sig ännu mer.
När gammelgäddan väcker honom och till på köpet blöter ner honom så
måste något göras. Hur fångar man en gammelgädda? Det är inte så lätt
som man kan tro...........

1. Har du flytväst på dig om du är vid vatten?
2. Felix skäms lite för att han inte kan fånga gammelgäddan och alltid hamnar i vattnet, Det gör honom
arg, varför tror du att han blir det?
3. Har du skämts för någonting någon gång? Vad hände då?

Kalas på savannen
En saga för de allra minsta barnen, 1-3 år.
Mille Myrslok fyller år och kompisarna bestämmer sig för att ordna ett
överraskningskalas.

1. Vad vill du ha i födelsedagspresent?
2. Vad vill du ha i din födelsedagstårta?
3. Om du skulle få ge bort en present till någon, vad skulle det vara och till vem skulle du ge den?
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Draken
Vilda kommer bort från sin skolklass som är på utflykt. Hon hittar
någonting som glittrar och är riktigt fjälligt...
Undrar om Mamma och Pappa skulle gilla en drake i vardagsrummet?

1. Har du någon gång gått vilse? Vad ska man göra om man går vilse?
2. Tror du att en drake skulle passa i ditt vardagsrum? Vilka möbler tror du draken skulle äta först?

Elvira hittar ett nytt hem
Elvira vaknar upp en morgon av att hennes hem förstörs av en
grävmaskin. På några sekunder har hon ingenting kvar, vart ska hon ta
vägen, vart ska hon bo?
Att fly sina hemtrakter och komma till en helt främmande plats kan
ibland vara skrämmande i sig, för att inte tala om att skaffa nya vänner...
1. Hur tror du det känns att komma till ett nytt land?
2. Tror du att alla skulle vara snälla? Varför då?
3. Vad gör du när du träffar en människa för första gången?
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