ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ÅSA STORCK

Drakar och raggsockor

ORDLISTA
raggsockor (bokens titel) tjocka strumpor av grovt garn
surfplatta (sida 7, rad 7) en enklare dator
skryter (sida 9, rad 14) pratar om hur bra man är
platta (sida 10, rad 14) samma som surfplatta
kvittorulle (sida 11, rad 4) det papper som kvitton skrivs på
brorsa (sida 17, rad 15) bror
nyfikna (sida 23, rad 1) några som gärna vill veta mer
drake (sida 23, rad 5) sagodjur som kan spruta eld
tatuering (sida 25, rad 3) en målning på huden
boka tid (sida 25, rad 13) ringa eller mejla och få en tid
blek (sida 26, rad 7) vit i ansiktet
terminen (sida 31, rad 2) en del av året i skolan
raggsocksväder (sida 34, rad 7) kallt, så att det behövs något varmt på fötterna
stum (sida 37, rad 4) kan inte prata/säga något

Arbeta med ordlistan
1. Finns det andra ord i boken som du inte förstår? Skriv ner dem och förklara.
2. Arbeta två och två med orden. En läser upp dem och den andra förklarar. Prova sedan
att istället läsa upp förklaringen och se om ni kommer på ordet.
3. Välj ut fem av orden. Hitta dem i boken och läs meningarna som de står i.
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LÄSFÖRSTÅELSE
•

Vad ska Simons film handla om?

•

Vad önskar sig Filip i present av Simon?

•

Tycker Simon att det är lätt att hitta på en present?

•

Vilka två personer brukar åka på samma tåg som Simon?

•

Vem kommer på Filips kalas?

•

Vad tycker mormor om att Filip ska tatuera sig?

•

Hur visar Filip att han är rädd när han ska gå in till tatueringen?

•

”Ibland måste man våga saker i livet fast man är rädd”. Vem är det som säger så i den
här boken?

•

Varför tycker Simon att hans och Sagas raggsockor hör ihop?

•

Hur ska Simon göra med julklapp till Saga?

SKRIVA
1. Skriv ner tre idéer till filmer som du skulle vilja göra om du gick i Simons skola.
2. Om det var jul nu, vad skulle du önska dig? Skriv en önskelista.
3. Vad tycker du om tatueringar? Rita en bild på en tatuering du skulle kunna tänka dig
att ha (eller beskriv den med ord).
4. Titta på bilderna i boken. Skriv ner en tanke om varje bild.
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