ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

UNNI BRANDEDY

Farliga djur
ORDLISTA
tecknad film (sida 9, rad 6), film med rörliga ritade bilder
fantasi (sida 9, rad 6), påhittat i tankarna
läskig (sida 7, rad 3), lite farlig
tuff (sida 7, rad 9), säker och orädd
har inte råd (sida 8, rad 10), har inte pengar till
bedjande (sida 9, rad 5), tigger och ber
dyrt (sida 10, rad 2), kostar mycket pengar
deppig (sida 10, rad 4), ledsen
pension (sida 10, rad 6), här: de pengar man får efter att man slutat jobba
extra (sida 11, rad 8), här: något speciellt
rycka upp mig (sida 12, rad 5), försöka att inte vara ledsen
humör (sida 12, rad 7), hur man känner sig
vitsippor (sida 14, rad 1), vita blommor som blommar i april/maj
sandlåda (sida 16, rad 3), ställe för barn att leka och gräva i sand
hållplats (sida 15, rad 5), ställe där bussen stannar och människor kliver på/går av
motorstopp (sida 15, rad 10), motorn stannar för att något är fel
älgko (sida 17, rad 5), en älgmamma
kalv (sida 17, rad 6), älgmammans unge
strax (sida 21, rad 6), om en liten stund
ryck (sida 22, rad 6), hastig rörelse
chauffören (sida 23, rad 1), den som kör bussen, bilen eller taxin
vardagen (sida 25, rad 2), här: när livet är som vanligt
gratis (sida 25, rad 7), kostar ingenting
Träna orden
Välj ut tio av orden. Sätt in dem i en egen mening.
Jobba med en kompis, den ena läser orden och den andra förklarar dem
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UNNI BRANDEBY

Farliga djur

SKRIV
Hitta en mening i texten som säger något om
årstiden.
Leo.
Ola.
älgarna.
chauffören.
Skriv ner fem saker man kan göra som
•
•

är dyra.
är gratis.

Skriv en lite berättelse om en bussresa. En bussresa som du har gjort eller en ur din fantasi.
Ta hjälp av dator och böcker och ta reda på fakta om älgar. Skriv ner det.
DISKUTERA
Vad skulle en person som Ola kunna hitta på tillsammans med sina barnbarn och som inte
behöver kosta så mycket.
BERÄTTA
•

Arbeta med en kompis och berätta om vad du har för släkt. Använd ord som:
morfar, mormor, farfar, farmor, syster, bror, kusin, barn, barnbarn, faster, moster, farbror …

•

Kommer du på fler släktnamn?

•

Vilka vilda djur har du sett i verkligheten? Berätta.
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