ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Första dansen

ORDLISTA
draperier (s 6, rad 2), gardin till dörröppning
discokulan (s 6, rad 3), en boll av glasbitar som glittrar och snurrar över dansgolvet
topp (s 9, rad 5), liten tröja, ofta utan ärm
nervös (s 10, rad 2), lite rädd och orolig
laxpasta (s 13, rad 3), maträtt med någon sorts spagetti och lax
beröm (s 16, rad 6), det någon säger om något som är bra
juckar (s 17, rad 5), rör höfterna som om han har sex
dunket (s 23, rad 4), ljudet av till exempel en dov trumma
nuddar (s 27, rad 7), rör lätt vid något
flämtar (s 27, rad 11), andas tungt och ljudligt

TRÄNA ORDEN
Finns det fler ord i boken som du vill ha i ordlistan? Skriv dem och ta reda på vad de betyder.
Fyll i meningarna nedan med ett passande ord ur ordlistan.
Genom väggen hörde hon ____________________ från diskoteket.
Emma tar på sig jeans och en ___________________________.
Hannes __________________ vid hennes kind.
Framför dörren hänger ett _____________________.
Hunden hänger med tungan och ______________________ .
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ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Första dansen

SKRIV

•
•
•
•
•
•

Hur skulle en inbjudan till festen i Emmas hus kunna se ut. Skriv (och rita).
Skriv tre förslag på maträtter som du skulle vilja äta på en liknande fest.
Titta på bilderna i boken och skriv en text med tre meningar till varje bild.
Läs bokens tre sista meningar. Vad tror du hände sen? Skriv ner dina tankar.
Skriv en låtlista på ca 10 låtar som du gillar att dansa till.
Skriv en kort beskrivning av boken. Avsluta med ett par meningar om vad du själv tyckte.

DISKUTERA

•
•

Varför tycker Emma att Jens har dålig stil?
Hannes går hem för att han inte vill dansa. Skulle han ha kunnat göra på något annat sätt?

BERÄTTA

•
•
•

Titta på bokens framsida. Berätta hur du tror att Emma känner.
Brukar du ordna fest? Hur gör du i så fall? Berätta.
Vad tror du händer med Hannes och Emmas vänskap där boken tar slut?

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

