ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

KERSTIN L HAHN

Lotten

ORDLISTA
mulet (sida 4, rad 8), himlen är täckt av mörka moln
muttrar (sida 8, rad 1), tala, lite argt, för sig själv
ironi (sida 13, rad 1), säga en sak och samtidigt mena något annat
raggning (sida 13, rad 1), försöka få en partner att bli intresserad
charma (sida 13, rad 8), visa sitt bästa jag, för att få någon intresserad
pank (sida 14, rad 2), har inga pengar
fräknar (sida 15, rad 2), små prickar på näsan och kinderna, pigment
utrotningshotad (sida 16, rad 5), djur som det finns risk för att de försvinner helt
belopp (sida 19, rad 13), en summa pengar
notan (sida 24, rad 3), räkningen på till exempel en restaurang eller bar
artig (sida 27, rad 2), någon som uppför sig trevligt
hardtop (sida 29, rad 11), här: tak på båt
julle (sida 29, rad 11) liten båt, även jolle
snipa (sida 29, rad 12), en typ av båt som är spetsig både bak och fram
ruff (sida 29, rad 12), det lilla rum som finns på båt, kajuta
tar spjärn(sida 32, rad 4), håller emot, tar stöd mot något
balansen (sida 33, rad 9), jämnvikten, tappar man balansen så faller man
kallsup (sida 41, rad 13), vatten man får i munnen vid bad, fast man inte vill det
livboj (sida 42, rad 6), rund ring som flyter och som kastas till den som trillat i vatten
svullen (sida 56, rad 9), tjock på ett ställe där man till exempel slagit sig
klunk (sida 63, rad 5), en mun full av en dryck
kranarna (sida 3, rad 5), här: en anordning som lyfter tunga saker på ett bygge/i en hamn
drogad (sida 73, rad 11), påverkad av knark eller tabletter
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TRÄNA ORDEN
1. Plocka ut de ord som är nya för dig. Leta upp dem i boken och skriv av meningen.
2. Plocka ut de ord i ordlistan som på något sätt har med vatten att göra. Skriv en egen
mening om de orden.
3. Jobba med en kompis. En läser orden och den andra förklarar dem. Sedan byter ni.

SKRIV
1. Skriv en kort berättelse om vad du skulle göra om du vann en miljon.
2. Hur skulle du beskriva Viggo? Skriv ner det i fyra- fem meningar. Jämför det du har
skrivit med en kompis. Liknar beskrivningarna varandra?
3. Viggos pappa har en julle och Viggo önskar sig en snipa. Skriv en lista på olika typer av
båtar, de du kan själv och som du hittar till exempel på nätet.

DISKUTERA
1. I boken läser vi att fredagen den trettonde betyder otur. Det kallas skrock. Känner du till
fler saker som sägs vara skrock?
2. Jack och Viggo vill gärna träffa tjejer. Tycker du att puben är ett bra ställe att lära känna
någon på? Finns det andra ställen som är bra?
3. Diskutera hur du tycker att Jack och Viggo fungerar tillsammans.

BERÄTTA
1. Vad tror du hade hänt om Viggo inte hade tappat sin lott? Berätta!
2. Hur gick det sen? Berätta vad du tror hände med Viggo och Lotten.
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