SJUKHUS

Jonas och Annas son
Ture har ont
i örat. Han måste till
sjukhuset och
opereras. Jonas är
orolig. Han är glad
att Anna är med.
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ORDLISTA
vårdcentralen (sida 4, rad 1), dit man går när man är sjuk
polyp (sida 4, rad 3), körtel, ett litet organ bakom näsan
väntrummet (sida 6, rad 1), där man sitter och väntar på sin tid hos doktorn
sköterska (sida 6, rad 2), person som jobbar på sjukhus eller vårdcentral
i famnen (sida 6, rad 4), i sina armar, han lyfter upp honom
modigare (sida 8, rad 3), inte lika rädd längre
spruta (sida 9, rad 1), behållare med ihålig nål; här: medicin som man får genom en spruta
lugnande (sida 10, rad 2), medicin som tar bort rädsla
slipper (sida 13, rad 3), behöver inte ha mer
värk (sida 13, rad 3), ont, smärta
opererad (sida 15, rad 1), när doktorn gör ett hål i kroppen och tar bort det som är sjukt
evighet (sida 15, rad 4), mycket länge

ÖVNINGAR
Sid 3
1. Var har Ture ont?
2. Vad gör Jonas hela natten?
Extrauppgift
När barn gråter brukar föräldrarna bära på barnet. Varför tror du att barnet slutar gråta då?
Vad är det som barnet upplever när föräldrarna lyfter upp det?
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Sid 4
1. Vart ringer Anna?
2. Vad säger doktorn att Ture har?
Sid 5
1. Vart måste de åka?
2. Var ska Ella vara?
Sid 6
1. Vem hämtar Jonas och Ture?
2. Vad gör Anna?
Sid 7
Hur är läkaren?
Extrauppgift
Ture viskar sitt namn. Varför tror du att han gör det?
Sid 8
1. Hur gammal är Ture?
2. Hur gammal är läkarens pojke?
Sid 9
1. Vad måste läkaren ge Ture?
2. Vart pekar Jonas?
Extrauppgift
Varför börjar Jonas prata om fåglar och pekar ut genom fönstret?
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Sid 10
1. Vad är det som Ture nästan inte märker?
2. Var somnar han?
Sid 11
1. Varför är Jonas rädd?
2. När ska Ture och Ella börja skolan?
Sid 12
1. Vem längtar Jonas efter?
2. Varför längtar han efter henne?
Sid 13
1. Vem kommer med Ture?
2. Vad säger hon att han ska slippa?
Extrauppgift
Läkaren kommer tillbaka med Ture och säger att han slipper ha mer värk.
Vad har hänt med Ture medan han var borta?
Sid 14
Var ska Jonas sitta tills Ture har vaknat?
Sid 15
1. Varför blir Anna förvånad?
2. Hur lång tid tyckte Jonas att det tog?
Extrauppgift
Hur har Anna och Jonas uppfattat tiden som gått?
Varför tror du att de har uppfattat tiden så olika?
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Sid 16
1. När vaknar Ture?
2. Vad berättar Anna för honom?
Sid 17
1. Hur kommer de hem?
2. Vad berättar Ture för Ella?
Sid 18
1. Vad tycker Ella att Ture får vara med om?
2. Varför får Ture en kram av Ella?
Extrauppgift
Varför blir Ella avundsjuk på Ture? Hur tror du att hon känner?

EXTRAUPPGIFTER
1. Har du eller någon i din familj varit på sjukhus någon gång? När? Var? Varför?
Skriv och berätta vad som hände. Var du rädd, ledsen, glad?
2. Hur brukar sjukhus se ut? Beskriv så noga du kan.
Vilka färger brukar det vara på väggar och golv?
Vilka kläder har personalen? Hur luktar det? Hur är belysningen?
3. Sjukhus är en ganska dramatisk berättelse. Det finns många känslor med.
Berätta hur du tror att de olika personerna i boken känner.
• Anna
• Jonas
• Ture
• läkaren
• Ella
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