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Alan Gibbons

Elevmaterial

1

Namn:

Före läsningen

Läs baksidestexten och titta på omslaget. Vad handlar boken om?

Under läsningen – Ordförståelse

Vad betyder orden? Slå upp dem i en ordbok och skriv ner vad de betyder. (Till exempel sida 10: 
poesi = dikter, ofta samlade i en bok.)

kontinent, s. 19

kolonisera, s. 19

internationell, s. 20

talangscout, s. 24

briljera, s. 32

magnifik, s. 33

respektive, s. 35

taktik, s. 38

modfälld, s. 40

debut, s. 43

utmärkelse, s. 44

nederlag, s. 45
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Ordförståelse, fortsättning

2.  Skriv ner och berätta vad du tyckte var bäst med boken.

3. Fanns det något som du inte gillade?

1. Vad tyckte du om boken?

värva, s. 51

tendens, s. 52

initiativ, s. 55

parkour, s. 63

Efter läsningen
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4. Vad tyckte du om berättelsens slut? Om du fick bestämma, hur skulle det ha slutat i stället?

Textförståelse, nivå 1

Kapitel 2. Vad är det som gör Jimi ledsen när han pratar med Dani om att spela fotboll i Frankrike?

Kapitel 1. Vilka är Julias tre regler för att bli en bättre fotbollsspelare?
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Kapitel 4. Vad är problemet med Jimis spel, enligt hans nya tränare?

Textförståelse, fortsättning

Kapitel 3. Varför är det så svårt för Jimi att komma in i matchen när de spelar semifinal i turneringen?

Kapitel 5. Vad tror Jimi att tränaren tänker om honom när de diskuterar styrkor och svagheter?

Kapitel  6. Varför är Jimi rädd och orolig för att flytta till England?
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Textförståelse, nivå 2

Bläddra igenom hela boken igen. 
Jimi får mycket hjälp av människorna omkring sig för att uppfylla sin dröm. Vem tycker du hjälper  
honom allra mest? Varför?

Bläddra igenom s 54–66 igen. 
Hur förbereder sig Jimi för att bli en bättre och starkare spelare? Vad har han problem med och hur 
förändrar han sitt spel?

Välj att svara på en fråga, 1 eller 2
1. I den här boken finns det flera sidor med information om afrikansk fotboll. Hittade du något där 
som förvånade dig eller kanske intresserade dig lite extra?

2. Jimi har förebilder – personer som han beundrar och ser upp till. Berätta om en person som du själv 
beundrar, och varför!
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