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Innan du börjar läsa får du svara på följande frågor

Vad ser du på pärmbilden?

Vad tror du att boken kommer att handla om?

Tror du att boken är rolig, läskig eller sorglig? Varför tror du det?

Kapitel 1 I skolan

Varför är Kråke så glad idag? Nämn två orsaker.

1.

2.

I kapitlet får vi veta en del om Kråkes familj och se en bild på
familjen. Rita en bild på din familj och skriv namnet på
personerna.

Vad är en fårvallningstävling? Du kan behöva söka på internet
för att ta reda på.

I skolan får Kråke och Ludvigs klass en skrivuppgift där fem olika
ord ska ingå. Ta reda på vad orden betyder och skriv in
betydelsen här:

vattendunk
luftslang
frukostflingor
meteor
hål

Kråke och hans klasskompisar får välja mellan fem olika teman
när de ska skriva sin berättelse. Vilket tema skulle du välja och
varför?

Det är indiansoppa till mat i Kråkes skola och det tycker Kråke
om. Skriv en lista på dina tre favoritmaträtter i skolan.

1.

2.

3.

Läs kapitel 2 Mot simhallen

Elsa har packat en väska eftersom hon ska sova över hos
mormor och morfar. Nämn fem saker som du alltid har med dig
när du ska vara borta över natten:

1.

2.

3.

4.

5.

Leta fram en bild på en svart border collie och rita sedan en
egen bild av en sådan hund:

Det finns tre olika slags bassänger i simhallen, vilka?

Kapitel 3 Höga hopp

Varför tycker Kråke att pappa är pinsam?

När tycker du att dina föräldrar är pinsamma?

Vad är viktigt att veta när man dyker i vattnet?

Kapitel 4 Djupdykning

“Man är bra på olika saker”, konstaterar Kråke. Skriv ner tre saker
som du är bra på.

1.

2.

3.

Varför säger Kråkes pappa att det är viktigt att dricka mycket
när man badar bastu?

Kapitel 5 Trubbel
Kråke och Ludvig plockar varsin påse godis före de går på bio.
Rita minst tre godissorter som du tycker om.

Vad händer när pappa ska betala för biobiljetterna?

Kapitel 6 Räddade av Zlatan

Vem är det som hjälper Kråke, Ludvig och pappa med
problemet?

Sedan dyker det upp ännu ett problem, vilket?

Kapitel 7 Hemma igen

Vad är det Ludvig och Kråke ska bygga i Kråkes rum?

Hur går det med pojkarnas planer på att vara uppe riktigt länge
på kvällen?

Har du någon gång sovit över natten hos en kompis? Skriv
minst tre meningar om hur det var.

