Basketball
Før du læser
Kig på forsiden af bogen

Hvem har skrevet bogen? _________________________________________

Hvad ved du om Basketball? __________________________________________________

Hvad sker der på billedet? ____________________________________________________

Læs på bagsiden
Skriv tre ting, du får at vide

Se på indholdsfortegnelsen
Svar med JA eller NEJ

Kan du læse om hvordan man spiller basketball? _______
Kan du læse om, hvordan man spiller basket i Kina? _________

Basketball
Mens du læser
Hvad ville spillet hedde med et dansk ord?

Sæt X

Er det rigtigt, at…

JA

NEJ

..man startede med at spille basket med gamle gulvspande?
..man brugte en stige for at hente bolden ned, før man opfandt
et net med hul i?
..det var en idrætslærer i USA, der opfandt basketball?
..der er over 15.000, som spiller basketball i Danmark?
..det mest er pigerne, der spiller basket her i Danmark?

Hvad passer sammen? Tegn pil

På et hold
må der
være ..
Når du
scorer langt
fra kurven,

Når du
scorer tæt på
kurven,
Du må
ikke

slå,
sparke
skubbe

får du 2
point

12
spillere

får du 2
point

Basketball
Kan du forklare ordet? Skriv

Rebound
Turnover
Dunk
Assist

6 spørgsmål om tal.
1. Hvor højt sidder kurven oppe, når voksne spiller? ______________
2. Hvor længe må man have bolden, inden man skal forsøge at score? __________
3. Hvor langt væk skal man score fra for at få 3 point? _____________
4. Hvor mange skridt må du tage med bolden i hænderne? _____________
5. Hvor mange fejl må du begå i en kamp, før du bliver smidt ud? ____________
6. Hvor mange spillere har et hold på banen ad gangen? ______________

Basketball
Når du har læst

Fik du noget at vide om basketball, som du ikke vidste før? Skriv

Har du prøvet at skyde en bold i en basketkurv? _________
Har du prøvet at spille basket i en klub eller i skolen? _________
Har du prøvet linket på side 31?

___________

Hvorfor?

Kunne du tænke dig at
spille basket i en klub?

Hvorfor ikke?

