ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

EVA THORS RUDVALL

Gå till mataffären

Jobba med bokens ordlistor och skriv färdigt meningarna.

sidan 5

Jag lägger matvarorna i en __________________.

Jag har skrivit mjölk, lök och ägg på en ____________________.

sidan 7

En vacker röd ____________________.

Jag sticker mig på en ____________________.
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Gå till mataffären

sidan 9
Jag gör en fruktsallad med
•
•
•
•

ananas
äpple
melon
banan

___________

__________

___________

__________

sidan 11
Vad heter grönsakerna
1.

2.		

3.		

4.		

5.		

1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. ____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
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6.

EVA THORS RUDVALL

Gå till mataffären

sidan 13 – 21

1. Eva träffar sin _______________________________.

2. Hon möter en _______________________________.

3. Hon betalar till en ________________

i kassan.
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YRKESSVENSKA
Ordförståelse
att handla (s.5, rad 4) att köpa
en mataffär (s.6, rad 1) en affär där man kan köpa mat
en hylla (s.6, rad 6) möbel med flera skivor i, som står längsmed väggen i affärer
en skylt (s.9, rad 3) tavla med information
ett paket (s.13, rad 1) en kartong (t.ex. mjölkpaket)
en kassa (s.15, rad 1) plats i affären där man betalar
Uppgift 1.
Vilka ord passar? Fyll i meningarna med hjälp av orden nedan. OBS! Orden kan användas
bara en gång.

a) skylten

b) mataffär

e) handla

f) paket

c) kassan

d) hyllan

Du måste gå och ____________ idag. Maten är slut.
Man kan köpa mat i en ____________.
Kan du köpa ett ____________ mjölk? Mjölken är slut hemma.
Om man vill köpa något, måste man betala i ____________.
– Var finns vällingen?
Den är i ____________ till höger.
– Vad står på ____________ ?
Det står ”Grönsaker”.
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Uppgift 2.
Läs dialogen mellan kunden och expediten.
Spela upp dialogen med din klasskamrat.
Kunden: – Hej! Kan du hjälpa mig?
Expediten: – Javisst! Vad är det?
Kunden: – Jag vill köpa bröd, men hittar det inte! Kan du visa var det är?
Expediten: – Ja! Följ med mig! Det är i hyllan i mitten. Ser du?
Kunden: – Ja! Nu ser jag! Tack så mycket för hjälpen!
Expediten: – Det var så lite! Hej då!
Kunden: – Hej då!
Uppgift 3.
Läs dialogen mellan kunden och kassören. Spela upp dialogen med din klasskamrat.
Kassören: – Hej! Det blir 154 kronor. Vad det bra så?
Kunden: – Nej. Jag vill också ha ett paket cigaretter, tack.
Kassören: – Det går bra. Då blir det 196 kronor, tack.
Kunden: – Jag glömde en sak…. Jag behöver ta ut 200 kronor. Kan jag göra det här?
Kassören: – Javisst! Då blir det 396 kronor.
Kunden: – Tack!
Kassören: – Hej då!
Kunden: – Hej då!

Facit uppgift 1.
Du måste gå och handla idag. Maten är slut.
Man kan köpa mat i en mataffär.
Kan du köpa ett paket mjölk? Mjölken är slut hemma.
Om man vill köpa något, måste man betala i kassan.
– Var finns vällingen?
– Den är i hyllan till höger.
– Vad står på skylten?
– Det står ”Grönsaker”.
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