ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

LUCY DIAMOND

En bebis på Strandcaféet

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken En bebis på Strandcaféet av Lucy Diamond. Materialet är
tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling och författare samt ett antal
muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor, skrivövningar och
analysfrågor.

OM BOKEN
Evie har ärvt ett strandcafé. Hon är stolt chef över caféet, men nu när hon väntar barn måste
någon annan ta över. Hur ska det gå?
Boken är översatt av Helen Ljungmark.

OM FÖRFATTAREN
Lucy Diamond är författaren bakom den populära serien om Strandcaféet. Hon har
även skrivit andra böcker inom feelgood-genren samt barnböcker. Lucy Diamond är en
pseudonym för Sue Mongredien.
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En bebis på Strandcaféet

LUCY DIAMOND

MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
•

Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst
boken – vad skulle ni säga då?

•

Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?

•

Varför heter boken En bebis på Strandcaféet? Kan ni tänka er någon annan titel?
Ge förslag på andra titlar och motivera dem.

•

I boken finns flera beskrivningar av strandliv. Välj en beskrivning som du tyckte mycket
om och förklara vad den fick dig att tänka på.

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, till exempel en annan bok som var
nästan likadan, något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken
som fick er att tänka på det.

•

Om du fick ställa en fråga till Lucy Diamond, vad skulle det vara och varför?

Diskutera
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar och försök komma fram till ett
gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

En bebis på Strandcaféet är en del av en serie mycket populära böcker om Strandcaféet.
Varför har böckerna blivit så omtyckta, tror ni?

•

Varför kommer inte Evie och Helen överens? Vilka råd kan ni ge Evie och Helen? Vilka
råd kan ni ge Ed?

•

Evie och Ed hade svårt att hitta ett bra namn till bebisen. De valde till sist att ge barnet
samma namn som en stark person. Var det bra eller dåligt, tycker ni? Hur tycker ni att
man ska ge sina barn namn?
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