ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

CHRISTINA WAHLDÉN

Vardag – Föräldraledig

ORDLISTA
Kapitel 1
alldeles för tidigt (sida 3, rad 8) här: han vill sova längre
Kapitel 4
i förväg (sida 13, rad 5) innan det börjar
solkräm (sida 14, rad 7) en kräm som skyddar mot solen
Kapitel 5
en termos (sida 17, rad 8) en slags flaska som håller drycken varm
stryker sig emot (sida 19, rad 3) trycker sig emot
spinner (sida 19, rad 9) gör ett ljud för att visa att den är nöjd
Kapitel 6
leder (sida 21, rad 11) här: visar hur och vad man ska göra
leka fritt (sida 22, rad 12) barnen får leka vad de vill
Kapitel 9
en speldosa (sida 30, rad 3) en liten låda som spelar musik
nygräddat (sida 31, rad 5) nygjort / nybakat
Fakta
betald ersättning (sida 33, rad 6) får pengar
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Arbeta med ordlistan
1. Förklara med egna ord vad orden betyder. Du kan välja att göra det på ditt språk eller på
svenska, eller båda.
2. Skriv en exempelmening med ordet.
3. Det finns tre ord i ordlistan som är substantiv. Vilka?
4. Ett ord / en fras i ordlistan beskriver tid. Vilket?
5. Ett ord i ordlistan är ett verb och beskriver ett ljud. Vilket?

GRAMMATIK
Verb
skrika, skrek, skrikit
titta, tittade, tittat
går, gick, gått
ler, log, lett
dricka, drack, druckit
sjunger, sjöng, sjungit
kramar, kramade, kramat
säger, sagt, sa

Ändra verben i meningarna nedan till dåtid:
1. Han hör någon som skriker.
2. Han tittar på väckarklockan.
3. Det är dags att gå upp nu.
4. Pelle ler tillbaka.
5. Hon dricker vatten ur en mugg.
6. De sjunger många sånger.
7. Han kramar henne.
8. Hon slutar inte skratta.

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

CHRISTINA WAHLDÉN

Vardag - Föräldraledig

Skriv färdigt meningen:
1. Här…
2. Snart…
3. När…
4. Efter fikat…
5. På kvällen…
6. Till slut…
7. Långt bort…
8. Det är sommar…
9. Just när…
10. Där…

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Varför går Pelle upp alldeles för tidigt?
Hur gör man när man ler med hela ansiktet?
Kapitel 2
Varför skriker Rut?
Kapitel 3
Vilken årstid är det?
Två ord är adjektiv, vilka?
söta sedan tittar roliga vila
Kapitel 4
Förklara vad ”Öppna förskolan” är.
Hur många tänder har Rut?
Kapitel 5
Vad glömde Pelle?
Varför spinner katten?
Kapitel 6
Vad heter kvinnan som leder Öppna förskolan?
Kapitel 7
Varför går Pelle och Rut hem från Öppna förskolan?
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Kapitel 8
Vad betyder det att Pelle ser allt mer med Ruts ögon?
Kapitel 9
Beskriv deras kväll tillsammans.

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.
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 sms
Pelle och Rut ska träffa Mimmi och Isak i lekparken. Tyvärr sover Rut extra länge, så de blir
sena. Pelle skriver ett sms till Mimmi och berättar att de kommer lite senare. Skriv sms:et.
Vad händer imorgon?
Vad tror du att Pelle och Rut gör imorgon? Skriv och berätta.
Fakta
Sammanfatta allt som du har lärt dig om föräldraledighet. Svara på frågorna: vem, när, vad
får man betalt, hur länge?
Ta reda på – använd internet
Vad är sjukpenning och vem har rätt till sjukpenning?
Vad betyder låg inkomst? Finns det några exakta siffror?
Hur många barn finns det i Sverige?
I vilka yrken arbetar man med barn? Nämn minst fem stycken.
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