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UPPGIFTER: KLÄNNINGAR
Innan du läser
1. Vem har skrivit boken?

2. Titta på Innehåll på sidan 3. Hur många kapitel finns det i boken?

3. Titta på bokens framsida. Vad tycker du om klänningen på bilden? Prata med en kamrat om vad ni tycker.
4. Har du något favoritfoto i boken? Skriv av bildtexten till fotot. Skriv sedan en egen bildtext. Texten
ska handla om det man ser på fotot.

Hitta svaren i boken
1. Den första bilden i boken visar en man i en lång, vit dräkt. Vad kallas en sådan dräkt?

2. Hitta bilden med flickan i den vita klänningen. Det blåser luft under klänningen. Vad heter flickan?
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3. Coco Chanel blev berömd för de klänningar hon tillverkade. Vilket land kom hon ifrån? Titta i
Innehåll. Där hittar du sidan där det står om Coco Chanel.

Under läsningen
4. En klänning kan ha många olika färger. Skriv din favoritfärg. Skriv sedan fem saker i boken som har
den färgen.

5. I boken nämns Pippi Långstrump, men det finns ingen bild på henne. Kommer du ihåg hur hon
ser ut? Hennes hår? Hennes skor? Hennes klänning? Hennes strumpor? Rita en bild av Pippi
Långstrump. Jämför din bild med de andras.
6. En brud är en flicka som ska gifta sig. Har du varit på bröllop? Berätta om bröllopet för de andra i
klassen.
7. Vet du var ordet mode betyder? Har du själv kläder som är på modet? Berätta för klassen.
När du har läst
1. Hitta en tidning med många bilder och klipp ut de klänningar du tycker är snygga. Klistra upp dem
på ett stort papper. Skriv en eller flera meningar om varje bild. Du kan t.ex. säga varför du tycker att
klänningarna är snygga.
2. Skriv en liten berättelse om en klänning. Du ska använda orden röd, slott, mus och krig.
3. Arbeta i par. En av er beskriver en klänning och ritar den samtidigt. Den andra ritar samma klänning
enligt beskrivningen. Titta inte på varandras teckningar medan ni ritar. Det kan vara flicka i klänning,
eller en trollkarl. Kanske en ängel. Ni bestämmer själva. När ni är klara jämför ni era teckningar.
Sedan byter ni roller.
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