ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

KIRSTEN AHLBURG

Ett år i Paris

ORDLISTA
Kapitel 3
räcker till (sida 11, rad 2) är nog för
Kapitel 4
gav sig iväg till (sida 13, rad 3) gick till
Kapitel 5
måndagen därpå (sida 14, rad 2) nästa måndag
Kapitel 9
gå en sväng (sida 22, rad 6) ta en promenad
Kapitel 11
de följande dagarna (sida 27, rad 1) dagarna som kom
Kapitel 12
vanor (sida 31, rad 1) saker man brukar göra, traditioner
Kapitel 15
dröjde lite (sida 38, rad 1) här: hon fick vänta lite
Kapitel 21
skicklig (sida 52, rad 14) duktig
kom bra överens (sida 54, rad 1) tyckte om att vara tillsammans
Kapitel 23
överta (sida 57, rad 2) här: köpa
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Arbeta med ordlistan
Många av orden i ordlistan är fraser. Läs meningarna i fraserna en gång till i boken.
1. Förklara med egna ord vad hela meningen betyder
2. Skriv en exempelmening med ordet / frasen
3. Det finns ett ord i ordlistan som är ett adjektiv. Vilket ord är det?
4. Två ord / fraser i ordlistan beskriver tid. Vilka två är det?
5. När tror du att man kan använda uttrycket: att dröja lite?

LÄSFÖRSTÅELSE
1. Hur mår Jakob i början av boken?
2. Hur mår Helena i början av boken?
3. Vad anmäler sig Helena till?
4. Vem träffar Helena första dagen i skolan?
5. Vad gör Helena tillsammans med sina föräldrar?
6. Vad drömmer Jakob om?
7. Varför blir Jakob svartsjuk?
8. Vad får Helena göra på Salon Belle?
9. Vad jobbar Peter med?
10. Vad händer när de är tillbaka i Sverige?
11. Varför heter restaurangen ”Restaurang Petit”?
12. Hur slutar boken?

SKRIVA
Sammanfatta
1. I varje bok finns det minst en huvudperson. Vem är det i den här boken? Motivera ditt svar.
2. Gå till bokens första kapitel. Vad handlar det om tycker du?
3. Välj fyra ord som du tycker är viktiga i det sista kapitlet. Varför har du valt de orden?
4. Vad tycker du är det viktigaste i boken? Skriv en sammanfattning av boken.
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Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?
Skriv ett tack
Helena vill tacka Peter för att han hjälpte henne att hitta ett jobb. Skriv ett sms och tacka
Peter.
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