ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Emmas liv – Kär på riktigt

ORDLISTA
Gotland (sida 5, rad 2) Sveriges största ö
färjan (sida 9, rad 1) stor båt som ofta tar med bilar
däck (sida 10, rad 5) uteplats på färja
ringmuren (sida 13, rad 5) hög mur runt en stad
receptionen (sida 14, rad 4) disk där man tas emot på t.ex. ett hotell
bokat (sida 14, rad 6) beställt, via telefon eller dator
enkelrum (sida 14, rad 6) rum för en person
dubbelrum (sida 14, rad 15) rum för två personer
nyckelkort (sida 18, rad 11) ett kort istället för en nyckel
sminkväska (sida 20, rad 8) liten väska för smink
deo (sida 20, rad 11) luktar gott under armarna (deodorant)
entré (sida 22, rad 1) rum nära ingången vid receptionen
pinsamt (sida 23, rad 2) något som gör en generad
rakvatten (sida 26, rad 8) luktar gott och kan sättas på hakan efter rakning
port (sida 28, rad 2) stor öppning i en vägg eller mur
Träna orden
•
•
•

Finns det fler ord i boken som du vill ha i ordlistan? Skriv ner dem och ta reda på vad de
betyder.
Skriv ner de ord ur ordlistan som passar under rubriken Hotell.
Jobba med en kompis. En säger ordet och den andra ger förklaringen.

Skriv
•
•
•
•

Boken har tre bilder. Skriv tre meningar till varje bild.
Låtsas att du är Emma och skriv ett vykort från Gotland till en kompis eller till någon i din
familj.
Skriv en packlista på det man kan behöva ta med sig på en sådan resa som Emma gör.
Skriv en kort beskrivning av boken. Avsluta med ett par meningar om vad du själv tyckte.
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Diskutera
•
•

Både Emmas pappa och Maria är lite oroliga för Emma och Hannes. Varför tror du?
På sidan 23 står det att Maria tycker att det är pinsamt att tala om sex. Vad tycker du?

Berätta
•
•
•

Har du varit på Gotland? Berätta.
Har du åkt färja? Vart åkte du i så fall? Berätta.
Har du bott på hotell? Berätta.
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