ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MARTIN PALMQVIST

En doft av Babylon

ORDLISTA
Arbetsförmedlingen
slänger på (sida 11, rad 4) lägger på hårt
I köket
kikare (sida 12, rad 5) ett hjälpmedel för att se saker som är långt bort
moral (sida 13, rad 8) att veta och göra vad som är rätt
På Apoteket
räcker över (sida 18, rad 2) ger
Gratis
innebära (sida 22, rad 4) betyda
skumt (sida 22, rad 5) här: dåligt
Babylons trädgård
berör (sida 28, rad 6) får honom att känna / väcker känslor
Sjukhuset
lämplig (sida 41, rad 13) passa bättre
Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
3. I ordlistan finns några verb. Vilka verb hittar du?
4. Kan du något annat ord eller uttryck för ”lämplig?”
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GRAMMATIK
äger, ägde, ägt
säljer, sålt, sålde
hör, hörde, hört
lägger, la, lagt
ringer, ringde, ringt
tittar, tittade, tittat
Ändra verben till dåtid:
1. Han äger en affär.
2. I affären säljer han kryddor.
3. Han hör dåligt.
4. Han lägger handen på bänken.
5. Det ringer i telefonen.
6. Han tittar ut genom fönstret.
Skriv färdigt meningen:
1.
2.
3.
4.
5.

På kvällarna …
Nu …
Plötsligt …
Morgonen därpå …
Trots att …

Vilken mening börjar inte med tidsord?
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LÄSFÖRSTÅELSE
Butiken
Varför heter butiken Salts kryddhus?
Ensam på julafton
Var ligger butiken?
Varför blir herr Salt ensam på julafton?
Arbetsförmedlingen
Vad vill Lotta?
I köket
Vad ser herr Salt i kikaren?
Hos doktorn
Varför är herr Salt arg?
På Apoteket
Varför får herr Salt ingen medicin?
Tillbaka i butiken
Vem är Adila?
Gratis
Varför är det bra att vara två i butiken, tycker Adila?
En kopp te
Vad är det för speciellt med teet?
Babylons trädgård
Vad är det som berör herr Salt?
En ny arbetskamrat
Vem rusar in i butiken?
En rånare i butiken
Vad säger Adila till rånaren?
Adilas kamp
Beskriv Adilas kamp.
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Efter rånet
Varför vill herr Salt inte åka i bilen, tror du?
Sjukhuset
Vad händer på sjukhuset?
Julen
Hur slutar boken?

SKRIVA
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. Berätta allt du vet om huvudpersonen.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?
Berätta
Adila får ta över halva butiken. Vad tror du hon gör med butiken? Vad tror du att herr Salt
gör med sin lediga tid? Skriv och berätta.
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