ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

HANS PETERSON

Resan

ORDLISTA
sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta
mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud
har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om
alperna (sid 4, rad 3), höga berg i Europa
toppar (sid 4, rad 4), högst upp på bergen
palats (sid 8, rad 3), Slott, stort hem för drottningar, kejsare och rika människor
kypare (sid 9, rad 2), den som jobbar på restaurang
menyn (sid 10, rad 1), Listan med mat på restauranger
följande dagarna (sid 12, rad 1), dagarna som kommer
mysigt (sid 13, rad 6), skönt, trevligt
stilla (sid 14, rad 6), lugnt
butiksanställda (sid 15, rad 3), de som jobbar i affär
åt det där hållet (sid 16, rad 5), dit, den vägen de ska gå
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LÄSFÖRSTÅELSE
Sida 3
1. Vad är det som mullrar och skakar?
2. Vart säger Jonas att de är på väg?
3. Vem tar hand om barnen?
Sida 4
1. Vad kan de se genom fönstret?
Sida 5
1. Vart är de på väg?
Sida 6
1. Vilken månad är det?
2. Vilken årstid?
3. Var ligger hotellet?
Sida 7
1. Hur många sängar finns i rummet?
2. Varför säger Jonas att de bara behöver en säng?
3. Varför svarar Anna med en kyss?
Sida 8
1. Vad ser de på den smala gatan?
2. Vilken tid är det?
3. Vad måste de ha?
Sida 9
1. Vad hittar de?
2. Vem jobbar där?
3. Varför är de nervösa?
4. Vad är Anna bra på?
Sida 10
1. Vad kan man läsa på menyn?
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Sida 11
1. Hur mår Anna och Jonas?
2. Vad ska de dricka?
3. Vad tittar de på medan de väntar?
Sida 12
1. Vad gör de de följande dagarna?
2. Varför håller Jonas om Anna?
Sida 13
1. Vad ska de köpa i affärerna?
2. Vad gör de på kvällarna?
Sida 14
1. Vad går de över en kväll?
2. Hur ser bron ut?
Sida 15
1. Vem bor där?
2. Vad har Jonas för jobb?
3. Vad har Anna för jobb?
4. Vad ser de genom ett fönster?
5. Varför suckar Anna?Sida 16
6. Vad gör de på det mörka torget?
7. Vem hittar tillbaka till bron?
Sida 17
1. Vad finns det alltid på bron?
2. Vad gör de på restaurangen?
Sid 18
1. Hur åker de till flygplatsen?
2. Varför mullrar och skakar planet?
3. Vart är de på väg?
4. Vilka kommer de hem till?
5. Vad vill Anna göra nästa år?
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GRAMMATIK
Skriv om meningarna från nutid till dåtid:
Exempel:
Det är en skön resa.
Det var en skön resa.
Så flyger de över Alperna.
På en smal gata ligger ett hotell.
I rummet står två sängar.
Sedan går de hand i hand.
De kan inte italienska.
De får menyn.
De vet redan vad de vill se.
Jonas håller om Anna.
De ser inga människor.
Här bor vanligt folk.
Gör en mening med ordet
Exempel:
Lediga
På lördagar är vi lediga.
Syns
Blommar
Snart
Kypare
Pekar
Besöker
Varje kväll
Mysigt
Synonymer
Byt ut rätt ord i varje mening till en synonym. Välj en synonym från listan.
mysigt, kramar, stilla, talar, kul, plugga
Det är trevligt att sitta i soffan.
Det var lugnt på andra sidan bron.
Anna håller om Jonas.
Jag pratar bra svenska.
Det är roligt att resa.
Hon gillar att studera.
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DISKUTERA
•

I början av boken sitter Anna och Jonas i planet. Planet börjar mullra, och ska snart lyfta
från marken. Vilka känslor tror du att Anna och Jonas har? Vilka känslor och tankar kan
man ha precis i början av en semester, när planet lyfter? Beskriv minst tre känslor.

•

Berätta om en resa som du har gjort. Vart reste du? Var var du? Hur kom du dit, med bil,
tåg, båt? Varför gjorde du resan? Var du glad eller ledsen?

•

Anna och Jonas har två små barn. Är det viktigt för föräldrar att vara ensamma ibland?
Borde alla föräldrar få vara själva några dagar varje år? Vad tycker du? Varför, eller varför
inte?

•

Om du fick resa vart du ville, vart skulle du åka? Varför? Vem skulle du ta med dig på
resan? Hur länge skulle du vara borta?

•

I slutet av boken är Anna och Jonas på väg hem. De pratar om barnen, och de pratar om
en ny resa. Vilka känslor tror du att de har? Kan man ha blandade känslor för något, till
exempel vara både glad och ledsen samtidigt?

•

Anna och Jonas är i Florens i Italien. Beskriv en stad som du är eller har varit i. Vilket
land ligger staden i? Är staden gammal, liten, stor? Hur ser husen ut? Finns det butiker,
palats, museer? Är staden vacker? Varför? Eller är den stökig och ful? På vilka sätt?

Tänk ut minst tio saker om staden innan du berättar eller skriver om den.
EXTRAUPPGIFT
Hos mormor
Ella och Ture har varit hos mormor medan Anna och Jonas var i Italien. Hur har det gått?
Vad hände? Vad har barnen gjort? Busade de? Var de glada hela tiden? Pratade de om sina
föräldrar?
Skriv och berätta så mycket du kan. Vilken mat lagade mormor åt barnen? Vad gjorde de i
lekparken? Hur gick det att lägga barnen på kvällarna? Läste mormor sagor?
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