ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ANN GOMÉR

Grannen

ORDLISTA
grannen (bokens titel) någon som bor bredvid eller i samma hus
vacker (sida 2, rad 1) fin, snygg
bokat tid (sida 2, rad 3) skrivit upp en tid då man ska göra något (till exempel tvätta)
lapp (sida 4, rad 6) liten pappersbit
tejpar (sida 6, rad 1) sätter fast med tejp
fikar (sida 6, rad 8) dricker kaffe/te och kanske något att äta till
perfekt (sida 6, rad 10) utan några fel
knäpp (sida 8, rad 7) tokig, konstig
semester (sida 12, rad 4) ledig från jobbet
härligt (sida 14, rad 5) skönt
Arbeta med ordlistan
• Finns det fler ord i boken som du vill ha i ordlistan? Skriv dem och ta reda på vad de
betyder.
• Jobba med en kompis. En av er säger orden och den andra förklarar vad de betyder.

LÄSFÖRSTÅELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hur är vädret den dag Filip ska tvätta?
Vad upptäcker Filip när han kommer till tvättstugan?
Vad skriver Filip på en lapp?
Ebba har bakat bullar. Vad gör hon med dem?
Vem är Ali?
Vad upptäcker Ebba när hon och Filip går till tvättstugan?
Varför tror Ali att Filip har semester?

8. I slutet av boken tycker Filip att det var bra att han tog fel dag. Varför?
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ANN GOMÉR

Grannen

SKRIVA
•
•

Boken har sju bilder. Skriv en mening till varje bild. Försök att inte läsa i texten.
I boken möter du Filip, Ebba och Ali. Skriv ner några saker som du vet om var och en av
dem.
• Filip skrev en lapp. Hur skulle du skriva på en lapp
- om du inte vill ha reklam i din brevlåda
- om du har tappat din cykelnyckel på gården där du bor
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