ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MARIA FRENSBORG

Brädan

ORDLISTA
Kapitel 1
skateboard (sida 5, rad 3) bräda med hjul på
drömmer (sida 5, rad 7) här: tänker på och fantiserar om
darrar (sida 5, rad 10) skakar
rampen (sida 6, rad 3) platsen där man kan åka skateboard
meddelandet (sida 6, rad 12) här: sms
trick (sida 7 rad 9) något man gör med sin skateboard
Kapitel 2
nervös (sida 9, rad 10) en känsla av oro, rädsla
skydd (sida 10, rad 14) något man har på sig för att inte skada sig om man ramlar
nose grab (sida 11, rad 11) ett trick man gör med sin skateboard
droppar (sida 12, rad 1) här: åker nerför
Kapitel 3
fifty-fifty (sida 13, rad 8) ett trick man gör med sin skateboard
försenat (sida 15, rad 12) något som kommer senare än det var tänkt
ljuger (sida 16, rad 3) säger något som inte är sant
Kapitel 4
släkt (sida 17, rad 4) personer som tillhör samma familj, men också kusiner moster mm.
killkompisar (sida 18, rad 9) vänner som är pojkar
skejt-kyss (sida 20, rad 3) här: det Maria kallar den kyss hon ger Jens i rampen
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MARIA FRENSBORG

Brädan

Arbeta med ordlistan
•

Vilka ord hör ihop med att åka skejtboard?

•

Vilka ordklasser tillhör orden i listan? Sätt S för substantiv, V för verb och A för adjektiv.

•

Träna orden, två och två. En läser och en förklarar.

LÄSFÖRSTÅELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hur lång tid har det gått sedan Jens träffade Maria?
Hur tar Jens kontakt med Maria?
Vad känner Jens när Maria kommer till rampen tillsammans med en annan kille?
Vad händer när Jens tänker göra det svåra tricket fifty-fifty?
Varför lämnar Dylan rampen?
Varför tror Jens att Maria och Dylan är släkt?
Vad händer när Maria ställer sig på Jens bräda?

SKRIVA
•

3 meningar på sidan 5 beskriver hur Jens känner för Maria. Skriv av dem.

•

Boken har fyra kapitel. Läs dem igen och hitta på ett eget namn på varje kapitel.

•

Vad tror du händer där boken slutar? Skriv och berätta.

JOBBA VIDARE
•

Verkar det spännande med skejtboard? Använd Youtube för att se hur de olika tricken
ser ut som du läst om i boken.
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