ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MARTIN PALMQVIST

Prästen med grönt hår

ORDLISTA
gå i pension (sida 5, rad 2) sluta jobba på grund av åldern
en huva (sida 18, rad 6) ett annat ord för luva, här: något som täcker håret
porten (sida 22, rad 3) dörr, ingång
altaret (sida sida 22, rad 8) plats längst fram i kyrkan
kalk (sida 23, rad 1) en mugg som används i kyrkan
orgel (sida 23, rad 8) ett instrument som liknar ett piano som finns i kyrkor
spår (sida 23, rad 11) fotavtryck (där någon gått i snön)
Vilka andra ord var nya för dig i boken? Skriv upp dem och slå upp vad de betyder.

Arbeta med ordlistan
Gå tillbaka i boken och leta upp de meningar där orden står.
Vilka av orden i ordlistan och i din lista är substantiv? Ska det vara ”en” eller ”ett” framför
dem?
Vilka av orden i ordlistan och i din lista är verb?
Skriv en egen mening med varje ord i ordlistan och med de nya ord du hittat.
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GRAMMATIK
Verb
1. Verb är händelseord. Stryk under verben i meningarna. Exempel: Solen skiner.
I vissa meningar finns det fler än ett verb.
Klockan ett kommer Mona och barnen från skolan.
Barnen springer runt och leker utanför kyrkan.
Då knackar det på dörren.
Han tackar för maten och börjar diska.
Bert läser på tuben.
Bert sätter sig på en stol och väntar.
Bert springer bort mot kyrkan.
Bert skakar på huvudet.

2. Verben i meningarna står i presens (nutid). Skriv om dem så att verben står i preteritum
(dåtid). Exempel: Solen skiner → Solen sken.
3. Skriv tio andra verb som du hittat i boken.
4. Skriv en mening med varje verb, först i presens och sedan i preteritum.
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LÄSFÖRSTÅELSE
I prästgården
Vilken årstid är det?
Varför vill Bert inte gå på julfesten?
Vem är Mona Kvist?
Vad tycker Bert om henne?

Besök från skolan
Varför vågar Bert inte gå ner och prata med Mona och barnen?
Vad står det i tidningen som Erika visar Bert?

Ensam hemma
Vilken färg har Berts hår?
Vilka färg hade det tidigare?
Varför vill han färga sitt hår?

Färgat hår
Vad drömmer Bert?
Hur länge ska hårfärgen vara i håret?
Hur länge har Bert färgen i håret?
Vad händer?

På jakt efter tjuven
Var letar Bert efter tjuven?
Varför bestämmer han sig för att inte jaga tjuven?
Varför tar Bert på sig en mössa?
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Polisen kommer
Vad heter polisen i Måla?
Hur tror polisen att tjuven ser ut?
Vem hade sett tjuven?
Varför säger Bert att han inte sett något?
Vad drömmer Bert den här natten?

Sanningen avslöjas
Hur reagerar Erika när Bert tar av sig mössan?
Vem är Olle och vad vill han berätta?

Julfest i Måla
Vad äter de på julfesten? Är det mat du tycker om?
Vem ska dela ut gåvorna?
Varför tror du att Erika går på bio när Mona är där på middag?
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MELLAN RADERNA
I Prästen med grönt hår finns mycket som står ”mellan raderna”. Det betyder att författaren
inte skriver rakt ut vad han menar, utan du som läsare måste tolka det du läser, det vill säga
att du ska försöka tänka ut vad författaren menar.
Ett exempel finns på sida 10 där det står ”Han blir varm i bröstet när han ser henne”, som
betyder att Bert tycker om Mona. Kanske är han till och med kär i henne. Det står inte rätt
ut att Bert tycker om Mona, utan du som läsare måste räkna ut det själv. Det kallas att ”läsa
mellan raderna”.
Här är fler exempel:
sida 13
– Erika, säger han efter en stund. Jag tror jag kommer på festen ändå.
– Så roligt, pappa! Vad fick dig att ändra dig? säger Erika.
– Inget särskilt, säger Bert och tittar bort mot Monas hus.
Läs mellan raderna: Vad är det som har fått Bert att ändra sig?
sida 42
– Har jag sagt att min favoritfärg är grönt? säger hon.
– Nej, det har du inte, säger Bert och skrattar.
Läs mellan raderna: Vad tycker Mona om Bert?
Hittar du fler exempel i boken? Berätta på vilken sida, vad som står och vad det betyder.
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SKRIVA
Sammanfattning
Gör en ny baksidestext till Prästen med grönt hår. Sammanfatta kort vad boken handlar om.
Du kan använda följande ord som stöd.
Boken handlar om …
De …
Först …
Sedan …
Därefter …
Slutligen …

Miljöbeskrivning
Prästen med grönt hår utspelar sig på vintern och i boken finns flera meningar som beskriver
hur det ser ut i Måla under vintern och vad de olika personerna gör som är typiskt för
årstiden. På sida 6 står det så här:
”Solen skiner. Snön är vit och vacker.
Några barn åker kälke borta vid kyrkans backe.”
Leta i boken efter fler meningar som beskriver vintermiljön i Måla.
Skriv en text utifrån meningarna där du beskriver hur det ser ut i byn på vintern.
Välj en annan årstid och beskriv en plats som du tycker om under den årstiden. Använd
följande frågor som stöd:
Hur ser det ut?
Hur är vädret?
Vilka personer finns på platsen?
Vad gör de?
Vilka djur finns på platsen?
Vad gör de?
Vilka ljud hörs?
Hur luktar det?
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En perfekt dejt
Bert bjuder ut Mona på en dejt. Skriv en inbjudan från Bert till Mona där hon får veta när och
var de ska träffas och vad de ska hitta på.
Skriv en text där du beskriver vad som händer på dejten. Använd följande ord som stöd.
Först …
Sedan …
Därefter …
Slutligen …

Skriv en artikel
Skriv en artikel om kyrktjuven som ska kunna publiceras i Målas Tidning. Din artikel ska ha
en rubrik och den ska innehålla svaret på följande frågor:
Vad har hänt?
Var hände det?
När hände det?
Varför hände det?
Vilka var inblandade?
Vad händer nu?
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