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FIXA HEMMA

Alis bord är sönder.
Han måste köpa ett
nytt bord.
Ali åker till Ikea.
Han hittar ett nytt
bord.
Han hittar andra sake
r också.
Sedan åker han hem
och ﬁxar.
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VILJA

TRÄNA ORDEN

Titta på bilderna som finns i boken.
Verb
1. Vilka ord är verb? Skriv de orden på ett separat papper.
2. Vilket tempus (nutid / dåtid) är orden skrivna i?
3. Byt tempus till dåtid.
Substantiv
1. Vilka ord är substantiv? Skriv de orden på ett separat papper.
2. Är orden en- eller ett- ord? Gör din egen ordlista. Skriv en eller ett framför orden.
3. Vad heter orden i plural?
Frågor
1. Vilka ord använder du för att berätta att någon gör något?
2. Vilka ord är saker?
Skriv meningar
1. Skriv meningar med alla ord i ordlistan.
2. Klipp isär dina meningar.
3. Sätt ihop dem igen.
4. Hittar du många olika sätt att sätta ihop dem på? Eller blir det samma?
Träna högläsning
1. Leta upp orden i texten.
2. Läs de meningar där orden står högt för dig själv.
3. Fundera över: Vilka ljud är svåra att säga? Finns det några ljud som du känner dig osäker på?
4. Be någon annan läsa texten.
5. Läste han/hon texten likadant som du? Eller annorlunda?
6. Försök diskutera er fram till vad som är rätt.
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VILJA

SKRIVA
Skriv ett SMS
I boken ringer Ali till Erik. Han frågar om han vill fika. Skriv ett SMS från Ali till Erik istället.
Fråga om Erik vill ha fika. Bjud hem honom till Ali.
Vad var det viktigaste som hände?
Vad var det viktigaste som hände i texten tycker du? Beskriv det.
Varför är just det, det viktigaste?
Berätta vad du tyckte om boken
Vad minns du mest från boken?
Vad tyckte du om boken?
Vad fick boken dig att tänka och känna?
Försök att skriva svaren på frågorna ovan i en sammanhängande text.
Din erfarenhet
1. När var du i en affär senast? Vilken affär var det? Vad köpte du? Var det mycket folk?
2. Skriv ett SMS till en kompis. Berätta att du har varit i en affär. Bjud din vän på fika.

PRATA
•
•

•
•

Försök att återberätta texten tillsammans. Ta hjälp av orden: bord, sönder, bil, mycket
folk, betala med kort, fika, soffa.
Berätta vad ni tyckte om boken.
Var den bra eller dålig?
Förklara varför ni tycker så.
Vad tror ni att ni kommer att minnas från den här boken om ett halvår?
Vilka nya ord har ni lärt er?

DISKUTERA
•
•
•

Betalar du med kort eller med kontanter? Varför?
Vad betyder ”Fixa hemma”?
Är det viktigt att ”Fixa hemma”? Varför / Varför inte?
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