ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Kär i kärleken

ORDLISTA
varor (sida 3, rad 2), olika saker som man kan köpa i en affär
lagret (sida 3, rad 4), det rum som varorna förvaras i
kunder (sida 3, rad 9), de som handlar i affären
stolt (sida 5, rad 4), nöjd med något
beröm (sida 5, rad 5), det någon säger när något bra
fräknar (sida 6, rad 3), små prickar i huden på och kring näsan
oliver (sida 6, rad 7), små svarta eller gröna frukter med en kärna i
schema (sida 8, rad 2), här: en lista som visar vad Emma ska jobba med under dagen
fetaost (sida 13, rad 6), grekisk får- eller getost
lurig (sida 16, rad 7), här: är lite glad och hemlighetsfull
vänskap (sida 23, rad 5), förhållandet mellan kompisar

Träna orden
•

Välj ut fem ord ur ordlistan (de som du tycker är svårast). Leta upp dem i boken och skriv
av hela meningen som ordet finns i.

•

Två av orden i ordlistan är sådant som går att äta. Vilka?

•

Tre av orden är sådana som har med en affär att göra. Vilka?
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ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Kär i kärleken

SKRIV
•

Gör ett schema som visar hur din vecka ser ut. (arbete, skola, fritid …)

•

Gör en lista på de fem maträtter du tycker bäst om.

•

Beskriv ett jobb du har eller har haft. Skriv först ett + (plus) och lista på saker som är bra
med det jobbet. Sedan skriver du – (minus) för det du tycker är mindre bra.

•

Skriv ner de fem viktigaste egenskaperna hos en bra vän.

•

Skriv en dikt med rubriken ”En vän”.
Du kan börja varje rad med: En vän ska … En vän är …

DISKUTERA
•

Hur tror du det är att arbeta i en affär?

•

Skulle du passa att jobba i en affär? Varför i så fall?

•

Hur känns det när man är kär i någon?

•

Hur tycker du att syskonen Simon och Emma har det tillsammans?

•

Hade Kim kunnat göra något så att Emma inte skulle behöva bli ledsen?

•

Hur tycker du att berättelsen slutar? Är det ett lyckligt slut?

•

Prata två och två. Finns det tillfällen då du har blivit besviken på en vän.

•

Emma har sin bror att prata med när något är svårt. Vem pratar du helst med?
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