Elsa i London
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DON

Ann-Charlotte Eke
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ELSA

ELSA i LON DON

Elsa får äntligen komma
till sina drömmars
stad London. Hon kan shop
pa och gå på
modevisningar. På Madame
Tussauds får
hon träffa sina idoler. Men
de är alla bara
vaxdockor. Eller nästan alla
…

SIDAN 1

TEST
Nypon Förlag

Elevmaterial
Namn: ___________________________________
Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.
Klicka HÄR för att skicka ditt färdiga arbetsmaterial till din pedagog.

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1

1. Boken inleds med ett telefonsamtal till Elsa, huvudpersonen. Vem ringer och vad säger hon?

2. Hur många dagar ska Elsa och Tessan vara borta?

3. Vem betalar flyg och hotell för Elsa?

4. Elsa blir jätteglad. Vad vill hon göra i London?

5. Vad får vi veta om Elsas familj?

– en möjlighet för alla
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6. I skolan blir det problem med Londonresan. På vilket sätt?

7. Hur löser problemet sig?

Kapitel 2

8. Varför lagar Elsa middag när hon kommer hem?

9. Pappa säger att Elsa får åka till London. Varför gör han det, tror du?

10. Elsa pluggar till engelskprovet genom att läsa texterna i boken flera gånger. Hon och Noor
förhör varandra över nätet. Hur gör du när du pluggar till ett engelskprov?
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Kapitel 3

11. Elsa har lovat sin lärare att inte säga något om provet, men hon tipsar Noor om vad hon borde
plugga lite extra på. Tycker du att hon gör rätt? Varför? Varför inte?

12. Under resan är Tessan klädd i en blå dräkt i jeanstyg. Elsa har lagom slitna jeans, kofta och
sneakers. Hur skulle du ha klätt dig?

13. Vad är Madame Tussauds?

14. Elsa vill se Johnny Depp som vaxdocka på Madame Tussauds. Vem skulle du vilja se där? Varför?

15. Tessan och Elsa åker till en stadsdel som heter Notting Hill. Hur ser det ut där?

16. Elsa vill köpa en väska och hon har två krav på hur den ska vara. Vilka krav?

– en möjlighet för alla

i LON
DO

N

Ann-Charlotte Ekenste
n

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Ann-C harlotte Ekens
ten

ELSA

ELSA i LONDON
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Kapitel 4

17. Tessan och Elsa åker tunnelbana och Elsa tittar på människorna där. Vad gillar hon när hon ser
de olika människorna?

18. Det är lång kö för att komma in på Madame Tussauds, men Tessan och Elsa behöver inte stå i
kö. Varför inte?

19. Varför tycker Elsa att det känns som att gå rakt in i en veckotidning när de kommer in på
Madame Tussauds?

20. Plötsligt händer något riktigt överraskande. Vad händer?

21. Vad gör Tessan och Elsa?

22. Hur skulle du ha reagerat om du hade träffat på Johnny Depp på Madame Tussauds?

23. Vad säger Johnny Depp om att handla second hand?
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24. Varför kommer Johnny Depp alltid till Madame Tussauds när han är i London?

Kapitel 5

25. Vad tar Tessan och Elsa till frukost nästa dag?

26. Vad vill Elsa egentligen äta till frukost? Varför finns inte det?

27. Vad är Tessans jobb på modemässan?

28. På vilket sätt syns det att människorna som besöker modemässan jobbar med kläder?

29. Hur är Elsa och Tessan klädda?

30. Elsa ser en snygg väska. Vad reagerar hon på?

31. Efter ett tag tröttnar Elsa på modevisningen. Varför gör hon det?
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32. Tessan och Elsa går till en pub och äter fish and chips. Vad är det?

33. Det finns en sak till på Elsas London-lista. Vad är det?

34. Vet du vad de röda höga bussarna kallas?

Kapitel 6

35. Vad gör Tessan och Elsa på kvällen?

36. När Elsa är tillbaka i skolan och ser de kala vita väggarna får hon en idé. Vad då för idé?

37. Hur gick det på engelskprovet?
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SEVÄRDHETER I LONDON
Madame Tussauds, London Eye, Hyde Park och Notting Hill är sevärdheter som nämns i boken. Arbeta
med en kompis. Välj en av de fyra sevärdheterna och gör en säljande affisch om den. Här är några
länkar:
Madame Tussauds - KLICKA HÄR
London Eye - KLICKA HÄR
Hyde Park - KLICKA HÄR
Notting Hill - KLICKA HÄR
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KÄNDISAR
Elsa gillar Johnny Depp och det gör hennes faster också. Andra kändisar som nämns är David och
Victoria Beckham, Lady Gaga, Michael Jackson, One Direction och George Clooney.
Vem skulle du vilja träffa på Madame Tussauds? Arbeta med en kompis. Kom överens om en kändis ni
skulle vilja träffa och skriv en dialog, där ni träffar personen. Vad säger ni?
Spela sedan upp er dialog i klassen.

– en möjlighet för alla

Korsord - Elsa i London
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KORSORD
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Vågrätt		Lodrätt

Vågrätt

Lodrätt

1.

Här visar man nya kläder.		

2.

Pappas syster.

4.

Ett annat ord för öva.			

3.

London, mina … stad.

1- Här visar
man nya
kläder.
5. Dagen
efter
i morgon. I …		

6.

2-Ett
Pappas
syster.
annat ord
för glosor.

4- öva

9.

Ett annat ord för smart.			7.

5- Dagen efter i morgon. I ?

10. Skor med klack.				

9- smart

12.med
Ettklack.
annat ord för affär			
10- Skor
12- Ett annat ord för affär.

8.
11.

3- London, mina ... stad.

Oh my god förkortas …

6- glosor

Köpa second hand = köpa …

7- oh my good förkortas ?

annat
ord förhand
titta. = köpa
8-Ett
köpa
second
11- titta

– en möjlighet för alla

