I parken träffar Man
ne många hundar.
Många är snälla. Men
några hundar bits.
Tänk om Bamse bits
…

HILDE HAGERUP

•
bitas
Du får inte

DU FÅR INTE BIT
AS

Mannes jobb är att
städa i parken.
Men den här dage
n tänker han på anna
t.
Han tänker på den
hund som hans
mamma ska få. En
hund som ska heta
Bamse.

Hilde Hagerup
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ORDLISTA
koppel (sida 4, rad 7), lång rem att leda hunden i
sällskap (sida 9, rad 2), någon att vara med
engångsgrill (sida 10, rad 7), en grill som man slänger när man använt den
dammen (sida 10, rad 7), en stor grop fylld med vatten
rabatterna (sida 11, rad 8), områden med planterade växter/blommor
rastar (sida 11, rad 16), tar hunden på promenad
haklapp (sida 13, rad 9), tyglapp under hakan så man inte spiller på kläderna
uppfostra (sida 18, rad 8), lära ut hur man ska göra och vara
konster (sida 18, rad 10), svåra saker som man visar upp att man kan
belöning (sida 18, rad 16), något man får när man klarat av något
rosett (sida 20, rad 16), ett band som är vackert knutet
nervös (sida 24, rad 4), orolig, ängslig
tatueringar (sida 24, rad 13), bilder på huden
staty (sida 25, rad 1), ett konstverk; en skulptur som föreställer en människa
dreglar (sida 29, rad 9), när spottet rinner
krulliga (sida 29, rad 17), med lockar i hår eller päls
skrynklar (sida 35, rad 7), här: kramar något i handen så det blir fullt av veck
förbjudet (sida 35, rad 17), något man inte får göra
hugger (sida 38, rad 2), biter hårt och snabbt
senorna (sida 38, rad 5), finns inne i kroppen och binder ihop muskler med skelett
pölar (sida 38, rad 9), samlingar av regnvatten på vägen
spärrar vägen (sida 44, rad 14), ställer sig så att man inte kommer fram
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Mannes jobb är att
städa i parken.
Men den här dagen
tänker han på annat.
Han tänker på den
hund som hans
mamma ska få. En
hund som ska heta
Bamse.

VILJA

dokumentär (sida 46, rad 9), film som visar hur det är i verkligheten
kläcks (sida 47, rad 6), spricker sönder så att fågeln kommer ut (ur ett ägg)
obesvarade (sida 48, rad 2), frågor eller telefonsamtal som ingen svarat på
vaktmästare (sida 49, rad 12), person som ser till stora byggnader, t.ex. hyreshus eller skola
lögn (sida 50, rad 3), något som inte är sant
trottoaren (sida 53, rad 1), det upphöjda ställe på gatan där man ska gå
pust (sida 59, rad 16), här: ett andetag
löständer (sida 65, rad 9), tänder som tandläkaren ordnar när man inte har några egna
halsgrop (sida 67, rad 2), den lilla gropen framtill på halsen
Träna orden
1. Läs igenom ordlistan. Vilka ord behöver du träna? Stryk under dessa.
2. Välj fem av orden och skriv en egen mening med dem.
3. Dela in ett papper i tre spalter. Skriv verb, substantiv och adjektiv överst i spalterna.
Skriv in orden från listan i rätt spalt.
4. I texten nämns fyra hundraser. Vilka? Skriv en lista.
5. Kan du fler hundraser? Fyll på i din lista.

SKRIV
1. Hur skulle du beskriva Manne? Skriv några rader om hur han är.
2. Skriv också några rader för att beskriva Jonas, Mannes arbetskamrat.
3. Har du en hund eller något annat djur? Skriv och berätta.
4. Föreställ dig att du har en kennel där du föder upp hundar. Nu ska du sälja valpar.
Hur skulle en annons i tidningen kunna se ut?

DISKUTERA
•

Hur tycker du det verkar vara att ha det jobb Manne har? Beskriv för- och nackdelar.

•

Hur tycker du att en bra hundägare ska vara?

•

Vad tycker du att man ska tänka på när man skaffar hund?
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