ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Egen nyckel
ORDLISTA
schema (sida 5, rad 5), här: en översikt över vad som händer under veckan
lägenhet (sida 6, rad 3), den del av ett hus som en person eller familj bor i
hotell (sida 8, rad 8), ett hus där man betalar för att låna ett rum
släp (sida 9, rad 2), kopplas efter bilen för att lasta på
byrå (sida 11, rad 5), möbel med lådor i
tofs (sida 11, rad 14), här: håret ihopsamlat med en gummisnodd
möbler (sida 14, rad 11), saker som stol, bord, skåp, säng, soffa och liknande
trivas (sida 15, rad 8), tycka att det känns bra
lite tom (sida 16, rad 2), här: inte tillräckligt med möbler
varuhus (sida 16, rad 12), stor affär som säljer olika saker, t.ex. kläder, möbler, smink, leksaker
karta (sida 17, rad 2), bild som visar var olika saker finns
plånbok (sida 19, rad 8), att förvara pengar i
läppstift (sida 19, rad 9), smink, vanligen rött, till läpparna
knapp (sida 21, rad 2), rund, passar i ett knapphål, för att stänga igen en jacka eller en väska
packa upp (sida 23, rad 12), ta fram saker som varit nedpackade i väskor eller lådor
TRÄNA ORDEN
Leta i ordlistan efter ord som passar i meningarna nedan.
På vår semester hyrde vi rum på ett ____________________
Jag hade mina pengar i min ___________________________
Vi hittade till stranden med hjälp av en __________________
I ett _______________ köpte vi presenter.
Här är så fint. Här kommer jag att ______________________
Jag _______________ mina kläder och lägger dem i lådorna i min _________________
Gör en egen mening av fyra av de andra orden.
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ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Egen nyckel

SKRIV
•

Har du flyttat hemifrån? Skriv och berätta om den dagen du flyttade.

•

Om du inte har flyttat kan du skriva om hur du skulle vilja bo om du flyttar.

•

Skriv en packlista på de saker du behöver om du ska bo hos en kompis en helg.

•

Skriv en lista över vad som kan vara bra att ha i ett kök.

•

Rita en enkel karta på området där du bor. (ditt hus, gator runt om, kanske någon affär,
park, skola osv.)

DISKUTERA
•

Vad tycker/tror du är det svåraste med att ha en egen lägenhet?

•

Vad är det bästa med att ha egen lägenhet?

•

Vilka möbler tycker du är viktigast att skaffa när man flyttar?

•

Vid vilka tillfällen brukar du använda en karta?

•

Vad kan man göra för att det inte ska bli så dyrt att bo i egen lägenhet?

BERÄTTA
•

Berätta för en kompis om den lägenhet du bor i.

•

Har du ett drömboende? Hur ser det i så fall ut? Berätta för varandra.

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

