ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

CAMILLA DAHLSON

Bloggtantens bravader

ORDLISTA
envis (sida 10, rad 2) att inte ge upp, ha tålamod
fnissade (sida 11, rad 3) skrattade lite
grov (sida 18, rad 2) – här: fiber, mörkt bröd – inte vitt bröd
peppa (sida 23, rad 11) uppmuntra, motivera

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Sammanfatta vad du fått veta om Anita med fem meningar.
Kapitel 2
Hur tänker Anita kring färger?
Hur tänker hon kring kläder?
Kapitel 3
Vilka skriver Anita bloggen för? Vilka tips ger hon?
Kapitel 4
Vad händer på kaféet? Vad vill kvinnan?
Kapitel 5
På vilket sätt stöttar Anitas läsare henne så att hon tackar ja till modelljobbet?
Hur förändras Anitas kropp nu när hon är glad?
Kapitel 6
Vad pratade Anita och killen om? Vad hade de gemensamt?
Kapitel 7
Vilka positiva saker hände efter mötet på tåget?
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Kapitel 8
Vad gör Anita i detta kapitel? Vilka följder får det?
Kapitel 9
Hur kände Anita när hon blev fixad inför reklamfilmen? Varför?

GRAMMATIK
Verb
dricker, drack, druckit
äter, åt, ätit
ser, såg, sett
sitter, satt, suttit
Skriv om meningarna nedan till nutid.
1. Barnen drack saft och åt bullar.
2. Han såg åt Anitas håll.
3. Hon satt bredvid en kille.
4. Hon skrev om mötet på tåget.
Skriv om meningarna med ordet har + verbet.
Exempel:
Hon går till jobbet.
Hon har gått till jobbet.
Var eller vart
Var = plats
Vart = riktning
Var bor du?
Vart ska du åka?
Skriv sex egna meningar med orden var eller vart.
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NYA ORD
Skriv egna meningar med orden:
1. envis
2. fnissade
3. peppa

SYNONYMER
Para ihop orden med rätt synonym (synonym = annat ord med liknande betydelse):
fnissa		
hojta		
traska		
nynna		
fundera

ropa
undra, grubbla
småskratta
gå
småsjunga

Skriv fem meningar där du använder dessa ord så mycket som möjligt.

SKRIVUPPGIFTER
1. ”Det verkar som om tantåldern är den bästa åldern” tänker Anita (sida 30). Vilken ålder
är bäst? Skriv och berätta vad du tänker om olika åldrar.
2. I kapitel 8 säger Anita snälla saker till människor hon inte känner. Alla blir glada. Skriv
en lista på alla människor som du skulle kunna säga snälla saker till varje dag.
3. Vi får veta att Anita har en son. Sonen läser Anitas blogg. Han vill skriva ett brev till sin
mamma och berätta vad han tycker om hennes blogg. Skriv brevet åt honom. Tänk på
hur man inleder och avslutar ett brev.
4. Hur går det för Anita efter reklamfilmen? Vill Nagab ge henne jobbet tillbaka nu när
hon gör reklam för dem? Skulle hon vilja ha jobbet tillbaka? Vad kommer hon att göra
nu? Skriv en fortsättning på boken.
5. Skriv en recension av boken. Berätta vad den handlar om, vad som var extra bra eller
mindre bra och vad som intresserade dig mest. Skriv också vem du tror skulle vilja läsa
boken.
6. Skriv och berätta om tre händelser i boken som berörde dig.
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