ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Middag för två

ORDLISTA
saknar (sida 3, rad 4) längtar efter
syrran (sida 4, rad 12) syster
direkt (sida 8, rad 6) med detsamma
nervös (sida 11, rad 2) orolig
romantisk (sida 12, rad 6) något som handlar om kärlek
gilla-tumme (sida 14, rad 8) figur i sms som gör tummen upp = bra
jäst (sida 17, rad 1) används för att en deg ska svälla och bli stor
larm (sida 18, rad 13) ring-signal i mobil eller klocka
särar (sida 24, rad 4) delar på
upphetsad (sida 24, rad 10) har starka känslor
flämtar (sida 24, rad 11) andas häftigt, tungt
skydd (sida 26, rad 9) här: något som hindrar att kvinnan blir med barn
kondomer (sida 26, rad 10) används på mannens penis för att kvinnan inte ska bli med barn

Arbeta med ordlistan
•

Finns det fler ord i boken som du är osäker på? Skriv dem och ta reda på vad de betyder.

•

Välj ut fyra av orden. Skriv en egen mening till de ord du valt.
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LÄSFÖRSTÅELSE
•

Varför tror Emma att Hannes inte vill vara ihop med henne?

•

Med vem pratar Emma om sin oro?

•

Vad tänker Emma bjuda på?

•

Var arbetar Emma?

•

Vad köper hon i affären?

•

Vad har Hannes med sig när han kommer?

•

Vad är det för jobb som Hannes blir trött av?

•

Varför blir pizzan kall?

SKRIVA
•

Boken har tre bilder. Skriv en mening till varje bild.

•

Hur skulle du skriva ett sms,
– om du är sen till ett biobesök med en kompis
– om du inte kan komma på din träning (i t.ex. simning)
– om du vill veta hur din kompis mår

•

Skriv en inköpslista på vad du vill handla till en fredagskväll med en kompis.

•

Skriv en kort beskrivning av boken. Avsluta med ett par meningar om vad du själv tyckte.
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