Facit
Ivan Soldatens son och hans bror Ivan

Del 1

1. Först hände ingenting, sedan slog Ivan och Ivan dem sönder och samman.
2. De ville ge sig ut i världen för att få se något annat än bara skolan.
3. Eftersom de var mer vilda än tama.

Kryssa i rätt svar.

s. 3

1. Åker till en stad
2. Våldsam
3. Ta en noggrann titt
4. Två
5. Bemöta någon vänligt
6. Hon väntar barn.
7. Otroligt snabb
8. De retades.
9. Han var en retsticka.
10. Arbeta
11. Duktiga
12. Ge någon stryk

Vilket ord eller uttryck passar till meningarna?

s. 3

1. läraktig
2. vuxna
3. månad
4. pengar
5. gula och blå

Ivan Soldatens son och hans bror Ivan Del 2

s. 4

1. Han tyckte att de var väluppfostrade och trevliga.
2. Han kunde inte smida så stora svärd eftersom smältugnen var för liten.
3. Hon tyckte att de för pengarna hade köpt alltför vilda hästar.

s. 2

Svara på frågorna.

s. 5

1. Ledsen och besviken
2. Träffar någon
3. Man är oförskämd mot den personen.
4. Man låter den andra få bestämma/få som den vill.
5. Arg
6. En åldring är gammal och en yngling är ung.
7. Man ger bort något.
8. Den ber någon gå sin väg/försvinna.
9. Han smider verktyg av till exempel järn.
10. Att se till att familjen har mat, kläder husrum osv.

Ivan Soldatens son och hans bror Ivan Del 3

s. 6

1. Brodern som red åt höger gifte sig med dottern till en tsar och blev själv tsar. Brodern som
red åt vänster kom till en by där alla människor var sorgsna eftersom en drake varje vecka
krävde ett människooffer.
2. Draken hade tolv huvuden.
3. –

Lös korsordet.

s. 7

Vågrätt:
1. Vina
2. Fjärran
3. Stolpe
4. Modig
5. Strupe
6. Drake
7. Tsar
8. Grubbla
Lodrätt:
9. Näsdukar

Skriv rätt ord i luckan.
1. på

s. 7

2. med
3. över
4. ut
5. till
6. ur
7. i

Ivan Soldatens son och hans bror Ivan Del 4

s. 8

1. Ivan dödade tre drakar.
2. Då skulle han krossa hela världen.
3. Han trodde kanske att tsaren skulle belöna honom.

Vilket ord i rutan passar till de kursiverade orden?

s. 9

1. utmattad
2. blott
3. var anställda
4. dräpt
5. var vid liv
6. förstöra
7. verklige
8. lömsk

Kryssa i rätt alternativ.

s. 9

1. mosar något
2. skräms
3. har man både äldre och yngre syskon
4. av en tillfällighet

Ivan Soldatens son och hans bror Ivan Del 5

s. 10

1. Han upptäckte att näsduken var röd av blod.
2. Hon förvandlade sig till en vacker kvinna, grät och bad om förlåtelse.

Ringa in de ord som betyder ungefär detsamma som vacker.
fin, fager, tjusig, grann, ljuvlig, stilig, skön, (söt, snygg, läcker)

s. 11

Stryk under de ord som betyder ungefär detsamma som fest.

s. 11

party, partaj, kalas, bal, bjudning, tillställning, gala

Vilket ord passar inte ihop med de två andra?

s. 11

1. göra ont
2. lukta illa
3. mörkna
4. hålla
5. förvåning
6. förvara
7. förstöra
8. klok
9. leta
10. slå
11. framför
12. teckna

Svara på frågorna.

s. 11

1. Man säger hej då.
2. Man låter någon slippa undan.
3. Man tar fram svärdet och riktar det mot någon.

Ivan Soldatens son och hans bror Ivan

Del 6

s. 12

1. Den slutar olyckligt. Hjältarna dör.
2. Det var förmodligen systern till drakarna de båda bröderna mötte.
3. Ja, det stämde. Båda blev ju dödade, det stod det ingenting om, men det som stod skrivet
inträffade.

Svara på frågorna.

s. 13

1. Att allt slutade bra.
2. Den som blivit illa behandlad får tillfälle att ge igen.
3. Man rycker sönder någon i småbitar.
4. Han bockar artigt och tackar.

5. Ber om att få något gratis.

Para ihop uttrycken med rätt förklaring.

s. 13

1.promenad–vandring
2. mynt–pengar
3. gåva–present
4. otålig–ivrig
5. gubbe–farbror
6. möta–träffa
7. ståtlig–stilig
8. grep–tog tag i
9. lycklig–glad
1. krake–stackare
2. ta avsked–säga hej då
3. det var då väl–vilken tur
4. annorlunda–ovanlig
5. hetsig–lättretlig
6. gosse–pojke
7. be om–fråga
8. stycken–bitar
9. väldig–jättelik

Den dumma vargen

Del 1

s. 14

1. Han klarade inte av att döda hunden själv. Han tyckte för mycket om den.
2. Den skällde, ylade och grät.
3. Vargen ville äta upp hunden.

Svara på frågorna.

s. 15

1. Nu ska du få igen för att du gjorde mig illa förut.
2. Man kontrollerar att ingen obehörig kommer för nära.
3. Att man får hjälp av någon.
4. Man kväver någon genom att trycka på halsen.
5. Att man inte kan.

6. Då är man duktig på det man gör.
7. Att den andra är gammal och sliten.

Vilket ord i rutan passar till de kursiverade orden i meningarna? s. 15
1. sorgsen
2. förmådde
3. medlidande
4. väldig
5. ledde
6. stackare
7. ögonblicket

Den dumma vargen

Del 2

s. 16

1. Hunden kallar vargen för gråben.
2. Hundens är för seg.
3. För att han trodde att hunden skulle smaka bättre när den ätit upp sig.

Vad betyder orden? s. 17
1. klok
2. mata
3. tipsade
4. långsam
5. tro
6. kokött
7. omättlig
8. äta snabbt

Vad gjorde man igår?
1. åt
2. kom
3. gav
4. gjorde
5. trodde
6. sa

s. 17

7. bet
8. fick

Lös ordflätan.

s. 17

Lodrätt:
1. varg
Vågrätt:
2. vild
3. besannas
4. rejält
5. seg

Den dumma vargen

Del 3

s. 18

1. Hunden gav vargen ett kok stryk.
2. Vargen stod med öppet gap och väntade på bocken skulle hoppa in.
3. Han hade nog ont i hela kroppen och var arg för att han hade blivit lurad.

Den dumma vargen

Del 4

1. Hon hade med sig sina små barn (sina kultingar).
2. Till slut åt han ett gammalt dött får.
3. Vargen var död.

Kryssa i rätt svar.

s. 21

1. gör i ordning en fälla
2. hittar en trygg plats
3. äter upp den första, sedan den andra
4. förväntansfull

Dra streck till rätt förklaring.
sugga–grismamma
glufsa–kasta i sig mat
överlista–lura
skrovmål–mycket mat

s. 21

s. 20

lunka–gå långsamt
tryne–grisnäsa
lada–uthus
kalldusch–obehaglig överraskning
damm–vattensamling
kulting–grisbarn
strömmande–virvlande

Havskungen och Vasilissa den visa

Del 1

s. 22

1. Han hittade den högt uppe i en ek.
2. Tsaren matade örnen i tre år.
3. Han tänkte kanske att han skull kunna få glädje av örnen någon gång i framtiden.

Vad betyder uttrycken?
1. Det blev morgon.
2. Ha användning för
3. Glad
4. Något som man får längre fram
5. En gång till
6. Tycka synd om

Vilka ord hör ihop? s. 23
1. ansträngande–jobbig
2. vidsträckt–stor
3. fjäderfä–fågel
4. åker–fält
5. skrin–låda
6. avfärd–avresa
7. tsar–härskare
8. sikta–rikta

Gör som i exemplet. s. 23
1. ekar
2. örnar

s. 23

3. fält
4. gevär
5. skrin
6. hus
7. kor
8. får
9. ryggar
10. tsarer
11. åkrar

Havskungen och Vasilissa den visa

Del 2

s. 24

1. Första gången befann han sig på en ö, andra gången hemma på bakgården och på
gårdsplanen.
2. Han hade lovat att lämna ifrån sig det han inte kände till hemma på sitt slott.

Stryk de meningar som är fel.

s. 25

Stryk mening 1, 2, 5 och 8.

Svara på frågorna.

s. 25

1. Kor, grisar, hästar, får, höns, getter …
2. Adjö! Farväl! Tja! Vi ses! Ciao! Mors!
3. Glädje, sorg, ilska, övergivenhet, avundsjuka …

Välj rätt form av verbet.
1. gråta
gråtit
grät
2. bli
blev
blivit
3. fått
få
fick

s. 25

Havskungen och Vasilissa den visa

Del 3

s. 26

1. Det var Frossaren, Drinkaren och Frosten.
2. Han tyckte att det hade dröjt för länge för Tsarevitj att komma fram.
3. Han skulle på en natt bygga en bro av kristall.

Vad betyder utrycken?

s. 27

1. Att göra något
2. Ordna sig
3. Gå tyst
4. Promenera
5. Beordra
6. Ge tips

Vilka ord hör ihop? s. 27
vettskrämd–livrädd
sällsynt–ovanlig
skakig–darrig
förvandla–göra om
komma i samspråk–börja prata
klok–vis
lista ut–fundera ut
stig–smal väg
vinka–vifta

Svara på frågorna.

s. 27

1. Den som frossar äter väldigt mycket.
2. En drinkare dricker för mycket alkoholhaltiga drycker.
3. Frost är frusen vattenånga.

Havskungen och Vasilissa den visa

Del 4

s. 28

1. Tsarevitj fick hjälp av Vasilissa, som kallade till sig en mängd hantverkare av olika slag
och klungor av trädgårdsmästare och trädgårdsarbetare.
2. Kungen ville ge Tsarevitj så svåra uppdrag eftersom han ville vara säker på att Tsarevitj
inte skulle klara av dem.

Svara på frågorna.

s. 29

1. Gott, välsmakande …
2. Äter ovårdat och glupskt.
3. Han är gift med din dotter.
4. Beundrad, respektingivande …
5. Skrattar dovt och av annan anledning än glädje.

Vilka sammansatta ord kan du bilda med hjälp av orden i rutan? s. 29
Noll+tid=nolltid
Träd+gård=trädgård
Träd+gård+mästare=trädgårdsmästare
Träd+gård+arbete=trädgårdsarbete
Nyckel+piga=nyckelpiga
Öl+fat=ölfat
Vin+tunna=vintunna
Arbete+tid=arbetstid

Ringa in de ord som är synonymer till det första ordet.

s. 29

1. se, betrakta,glutta, titta, kika, iaktta
2. kvick, snabb, rapp, hastig, flink
3. beordra, säga till, bestämma, ge order
4. bra, förstklassig, galant, finfin, utsökt
5. gå fel, slå slint, missa, göra fiasko

Havskungen och Vasilissa den visa

Del 5

s. 30

1. Man eldade i bastun med timmer från en hel skog.
2. Kungen lät avrätta dem.
3. Hon tyckte att hennes far var orättvis, hon ville trotsa honom, hon var förälskad …

