ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

EVA THORS RUDVALL

Välkommen på fest

OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till boken Välkommen på fest skriven av Eva Thors Rudvall. Materialet
är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling och information om författaren
och illustratören. Lärardelen innehåller också läsförståelsefrågor, alltså frågor som eleven
antingen kan ställa sig själv under tiden den läser boken eller efter att ha läst boken.
I elevdelen finns ett flertal ord- och bildövningar som anknyter till bokens ordlistor och innehåll.

OM BOKEN

Välkommen på fest är den femte boken om Ali och Moa. Vi följer dem och deras vänner under ett års tid. Det är fester och högtider från nyårsafton till julafton.
Liksom tidigare böcker i serien har Välkommen på fest tydliga bilder som stöder texten och
en bildordlista på varje uppslag.

OM FÖRFATTAREN

Eva Thors Rudvall är sfi-lärare. Hon är med säkerhet en av våra mest lättlästa författare. Hon
skriver böcker som hon vet att hennes elever behöver.

OM ILLUSTRATÖREN

Marie Herzog frilansar som illustratör och grafisk designer. Hon är utbildad i grafisk design
vid Malmö högskola och vid Högskolan för design och konsthantverk.
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LÄSFÖRSTÅELSE

Använd boken som stöd och svara på frågorna.
1. Nyårsafton
Vad är klockan när de skålar?
Vad är det som syns på himlen?
2. Påskafton
Vad bjuder Ali på?
Vad finns på buffén?
3. Sveriges nationaldag
Var är Ali och Moa?
Vem vinkar de åt?
4. Midsommarafton
Varför är Ali och Moa trötta?
Vad äter de på midsommar?
5. Kräftfest
Var har Moa dukat?
Vad tycker Ali om kräftor?
6. Alla helgons dag
Var är Ali och Moa?
Vad gör de där?
7. Lucia
När är det lucia?
Vad bjuder Nilla på?
8. Julafton
Vad är det för träd hemma hos Moa?
Vem brukar komma med paket?
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