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Ponnykompisar
Den röda vanten
1.

Varför säger Stig att han vill prata med Ellen?

2.

Är Stig duktig på fotboll?

3.

Varför klarar Stig inte av att rida Jova?

4.

Varför ljuger Stig och säger att han galopperar fort på Jova?

5.

I kapitel 16 vill inte Stig berätta för mamma att han ramlat av. Varför?

6.

Tycker du att Stig är en modig person? Varför eller varför inte?

7.

Vem är Bim?

8.

Tror du att Stig kommer få roligare tillsammans med Bim än med Jova?

9.

Varför tror du att boken heter ”Den röda vanten”?

Reflektionsfråga:
Har du varit med om att något du vill klara av är för svårt?
Hur känns det?

Ponnykompisar
Uteritten
1.

Varför springer Stig mot Bim när han klivit av bussen?

2.

Vad säger Ellens mormor Eva om att han springer mot Bim?

3.

Vill Stig rida ut i skogen?

4.

Varför säger Stig att han aldrig mer ska galoppera?

5.

Varför blev Bim halt?

6.

Vad vill Ellen arbeta med när hon blir stor?

7.

Vem är modigast, Ellen eller Stig?

8.

Vad kallar Ellen Stig för?

9.

Vad säger Ellen om Bim?

Reflektionsfråga:
Stig är rädd för att Eva ska tycka att han inte är bra nog för att vara Bims ryttare.
Har du varit rädd för att inte vara bra nog någon gång?
När? Hur kändes det?

Ponnykompisar
Hoppet
1.

Vad är det som Ellen säger att Stig inte får göra?

2.

Varför tror du att Stig blir arg på Ellen?

3.

Kan Sofia mycket om hästar?

4.

Varför blir Stig besviken på första hopp-lektionen för Eva?

5.

Eva säger att Stig ska ”slänga hjärtat först” när han rider mot hindret.
Det är en metafor, en bild som betyder något annat. Vad menar Eva när hon säger så?

5.

Tycker Ellen om Stig?

6.

Varför rider Ellen bättre än Stig?

Reflektionsfråga:
Har du någon kompis som är bättre på något än dig? Hur känns det?

Stig är avundsjuk på Ellen för att hon rider så bra. Har du varit avundsjuk någon gång? När?
Hur kändes det?

