ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

CATH JONES

Bennys foodtruck

ORDLISTA
jobb (sida 4, rad 2), arbete
laga (sida 6, rad 2), fixa något trasigt
laga (sida 6, rad 3), göra mat
foodtruck (sida 10, rad 1), en bil med försäljning av mat
lår (sida 12, rad 2), del av kyckling
vingar (sida 12, rad 2), del av kyckling
muskot (sida 4, rad 2), krydda till mat
peppar (sida 13, rad 1), krydda till mat
chili (sida 13, rad 1), frukt med stark smak
folie (sida 14, rad 2), glansigt papper
bränd (sida 14, rad 4), stekt för lång tid
gryta (sida 16, rad 2), kastrull att laga mat i
kunderna (sida 18, rad 6), de som handlar
skylt (sida 20, rad 1), tavla med text på
stegen (sida 20, rad 3), att klättra på för att nå upp
kokböcker (sida 24, rad 3), böcker om att laga mat
maträtter (sida 24, rad 4), olika sorters mat
tjänar (sida 26, rad 5), jobbar och får pengar

Arbeta med ordlistan
1. Arbeta två och två med orden. En läser upp dem och den andra förklarar.
2. Välj ut fem av orden. Leta rätt på dem i boken och skriv av meningen de står i.
3. Finns det andra ord i boken som du inte förstår? Skriv ner dem och förklara.
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LÄSFÖRSTÅELSE
4. Hur visar Benny på bilden på sidan 5 att han inte har några pengar?
5. Vad är Benny bra på?
6. Vad gör Benny när han inte får något jobb?
7. Varför blir Bennys katt fet?
8. Var parkerar Benny sin bil när han ska sälja mat?
9. Varför får Benny ont i ryggen?
10. Vad gör Benny medan han vilar ryggen?
11. På sidan 25 står det att Benny och Vera pratar. Vad pratar de om tror du?
12. Varför byter Benny till en ny bil?

SKRIVA
13. I boken nämns fyra olika djur. Leta efter dem och skriv ner dem.
14. Benny måste stänga sin foodtruck när han skadat sig. Skriv en skylt till Bennys kunder
som han skulle kunna sätta på bilen.
15. Sök (på internet) efter ett recept på någon mat du gillar. Skriv av det.
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