ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MÅRTEN MELIN

Hand i hand

OM ARBETSMATERIALET

Det här materialet hör till boken Hand i hand av Mårten Melin. Materialet är tänkt som ett
stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling, information om författaren
samt ett antal muntliga uppgifter. I elevdelen finns en ordlista, grammatikövningar,
läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN

En del dagar är det svårare än andra att lämna barnet på förskolan. Joram har en sådan dag.
Under morgonen händer det dock flera saker som ger honom perspektiv på tillvaron. En
vardagsnära bok om vad som är viktigt i livet och vem man vill vara som förälder.

OM FÖRFATTAREN

Mårten Melin debuterade som författare 2003. Han har hittills skrivit ett 60-tal uppskattade
barn- och ungdomsböcker. Hand i hand är Mårtens första bok för vuxna.

MUNTLIGA UPPGIFTER

Berätta
• Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.
•

Vad är det viktigaste i boken och varför?

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, till exempel en annan bok som
var nästan likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i
boken som fick er att tänka på det.

•

Har du lämnat barn på dagis någon gång? Berätta hur en bra morgon ser ut, och hur en
dålig morgon kan se ut.

•

Joram är besviken för att han inte fick det där jobbet. Har du varit besviken någon gång?
Berätta.

•

Ge ett tips till någon som:

är morgontrött

					

har svårt att komma i tid till jobbet

					

har småbarn och tycker att det är svårt att lämna på dagis

Exempel: Mitt tips till någon som är morgontrött är att gå och lägga sig tidigt.
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DISKUTERA
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Vad tror ni händer sen? Hur går det för Joram, byter han jobb eller är han kvar på sitt
gamla jobb?

• Vad tycker ni är viktigast:
					

hög lön eller roligt på jobbet?
kort arbetsdag eller att kunna jobba hemma?

					
					
					

att vara med familjen eller att vara med vänner?
bra jobbarkompisar eller bra chef?
ett stort hus eller ett fint hus?
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