Arbetsmaterial till

Filmen
När du läser en bok får du träning i att läsa. Du lär dig nya ord och det blir lättare att prata
med andra. Du kan läsa tillsammans med andra i en grupp och ni samarbetar och talar om
vad ni tycker. Det här arbetsmaterialet ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en
grupp, studiecirkel eller i en skolklass.
Här får ni hjälp med hur ni kan läsa boken så att alla kan förstå den och vad ni kan samtala
om. Ni får tips på ord som kan vara svåra och ni får förslag på vad ni kan göra tillsammans
när ni har läst boken. Det finns också tips på andra böcker som är lika den här.
Filmen handlar om Anna och Jonas som får vara med på en filminspelning.
Det blir inte riktigt som de har tänkt sig.
Boken har om att få vara med om något
man inte väntat sig, men också om att vara vänner och att vara överens.
Det är en mycket lättläst berättelse utan svåra ord.
Den är kort.

Läs tillsammans

Läs högt för varandra en bit ur boken och prata om vad ni har läst.
Alla måste inte läsa utan bara de som tycker om att läsa högt
och känner att de klarar av det.
Läs sidan 5-11
Prata om:
Vad hände med Anton?
Vad ska Anna och Jonas göra för scen?
Vad händer när de ska börja spela in?
Läs sidan 12-19
Prata om:
Varför är de sena till lunchen?
Vad tyckte de om filmen?
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Är det något som är svårt eller behöver förklaras bättre?
Den här boken är mycket lätt att läsa och förstå,
men är det något ni tycker behöver förklaras bättre?
Det är en mycket tunn bok.
Tycker ni om tunna eller tjocka böcker?
Det står inget om hur Jonas, Anna och Mårten ser ut.
Kan ni själva tänka på hur de ser ut?
Vilka kläder har de? Hur gamla är de?
Vad betyder orden?
Vad är ett filmteam?
Vad gör en regissör?
Känner ni till någon regissör?
Vad menas med att göra en scen?

Samtala
Här är förslag på vad ni kan samtala om när ni läser den här boken.
Välj de frågor ni tycker är intressanta.
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•

Berätta om filmer ni sett som ni tycker är bra.
Tycker ni om roliga filmer, sorgliga filmer eller riktigt spännande filmer?

•

Har någon av er varit med om något riktigt jobbigt regn någon gång så att ni inte
kunde vara med på något?

•

Anna och Jonas är nervösa innan de ska se filmen. Brukar någon av er bli nervös när
något ska hända? Hur känns det?

•

Anna och Jonas förstår varandra och är överens. Känner ni igen det? Har ni någon
som förstår er och som ni kan vara med?
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Att göra
Bilder
Den här boken passar bra att göra till bilderbok.
Fotografera bilder till boken till exempel
Bild på när Anna och Jonas rusar fram och tar Marias väska.
Bild på regn.
Bild på när Anna och Jonas går på bio.
Skriv texter till bilderna.
Har ni andra idéer på bilder till boken?
Dikt
Skriv en dikt om boken.
Här är några förslag på vad dikten kan handla om:
•

Det regnar.

•

Att ha någon som förstår.

•

Att vara med om något spännande.

Har ni egna idéer om en dikt som handlar om boken?
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Läs mer
Det finns många lättlästa böcker.
Här är några som handlar om kärlek och andra berättelser.
Fler böcker om Anna och Jonas
Exet
av Hans Peterson
Om svartsjuka.
Vilja förlag
Från tunnelbana till fåtölj
av Anna Fiske
En bilderbok om att vara ensam
och att träffa någon.
Vilja förlag
Den öppna gylfen
av Per Gustavsson
Om pinsamma och konstiga händelser
LL-förlaget
Drömmen om Diana
av Tony Samuelsson
Om drömmen om kärlek
LL-förlaget
Drömprinsen
av Jenny Berthelius
Om förbjuden kärlek
Läs om filmer och annan kultur i nyhetstidningen 8 SIDOR
8SIDOR berättar om nyheter i Sverige och världen.
Man kan prenumerera på 8SIDOR och då kommer tidningen på papper
en gång i veckan.
Man kan läsa eller lyssna på 8 SIDOR varje dag på www.8sidor.se
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