ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

SOFIA BERGVALL

Blommor till dig

ORDLISTA
florist (sida 6, rad 8), arbetar med blommor, gör kransar, buketter
buketter (sida 6, rad 10), blommor bundna tillsammans eller blommor i en vas
älva (sida 7, rad 8), ett naturväsen, sagofigur
konferens (sida 8, rad 5), arbetsmöte
kunder (sida 12, rad 7), de som handlar i en affär
brudslöja (sida 13, rad 11), här: vit blomma
namnsdag (sida 14, rad 3), den dag då ens namn står i almanackan
rynkor (sida 21, rad 5), veck, fåror i ansiktet på en gammal person
disken (sida 26, rad 6), här: bordet med kassan i en affär
fjädrar (sida 32, rad 2), dun från en fågel, används mycket till påsk
klump i magen (sida 34, rad 11), en otrevlig känsla
perfekt (sida 36, rad 1), väldigt bra
hulkar (sida 36, rad 11), gråta och snyfta häftigt
skärtorsdagen (sida 39, rad 1), torsdagen i påskveckan
stjälk (sida 43, rad 10), den del av blomman som går ner i jorden
leverera (sida 45, rad 1), lämna
skäms (sida 47, rad 6), känner sig ångerfull
mumlar (sida 50, rad 4), talar otydligt
yr (sida 50, rad 5), snurrig i huvudet
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SOFIA BERGVALL

Blommor till dig

TRÄNA ORDEN
•

Vilka ord i listan tycker du hör ihop med floristens yrke?

•

Är några ord nya för dig? Leta upp dem i boken och skriv av den mening de finns i.

•

Sätt in åtta av orden i egna meningar.

•

Arbeta med en kompis. Den ena säger ett ord, den andra förklarar.

SKRIV
•

Leta upp alla namn på blommor som du hittar i boken. Skriv ner dem.

•

Du skulle vilja ha ett jobb i en affär. Skriv några rader om dig själv och motivera varför du
skulle passa för jobbet.

•

Titta på sidan 31 hur författaren beskriver våren i fyra meningar. Prova du också att i fyra
meningar beskriva en annan årstid: sommar, vinter eller höst.

DISKUTERA
•

Kan man sätta sig in i hur det är att vara blind? Diskutera. Vad tror du är de största
svårigheterna?

•

Arbeta två och två. Den ena leder den andra som blundar. Gå en runda. Diskutera era
upplevelser efteråt.

BERÄTTA
•

Skulle du passa att jobba i en blomsteraffär? Berätta.

•

Vilken/vilka blommor tycker du bäst om? Berätta för en kompis och motivera varför.

•

Har du jobbat i en affär någon gång? Berätta.
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