ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ÅSA STORCK

Kramar och brev

ORDLISTA
gruppbostad (sida 3, rad 1), ett ställe där man kan bo och där det finns personal som kan
hjälpa till
daglig verksamhet (sida 3, rad 3), en arbetsplats som kommunen ordnar
tatuering (sida 3, rad 9), en målning på huden
drake (sida 3, rad 9), ett påhittat djur, ofta med vingar, som kan spruta eld
gymnasiesär (sida 8, rad 3), gymnasiesärskolan, 4 skolår efter grundsärskolan
söka på nätet (sida 10, rad 7), leta information på internet med hjälp av dator
mejla (sida 10, rad 8), skicka brev på datorn
hemsida (sida 10, rad 13), ett ställe där till exempel en skola berättar om sin verksamhet
ansökningsbrev (sida 11, rad 10), här: brev man skriver för att söka till en kurs
Facebook (sida 12, rad 9), en plats på internet där vänner kan ha kontakt med varandra
suckar (sida 20, rad 1), andas djupt
plugga (sida 20, rad 9), läsa för att lära sig saker
datorskärmen (sida 23, rad 4), den ruta som visar text och bilder på datorn
funderar (sida 28, rad 8), tänker mycket
Arbeta med ordlistan
•

Arbeta två och två med orden i ordlistan. En läser upp dem och den andra förklarar.

•

Välj ut fem av orden. Leta rätt på dem i boken och skriv av meningen de står i.

•

Finns det andra ord i boken som du inte förstår? Skriv ner dem och förklara.
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Kramar och brev

LÄSFÖRSTÅELSE
•

Simons bror Filip tycker att Simons tatuering är fin. Varför har inte han någon
tatuering?

•

Var ska Filip jobba när han är klar på högskolan?

•

Vad kan Simon få lära sig på kursen i skolan han söker till?

•

Är bröderna överens om hur Simons brev ska avslutas?

•

Vad gör Simon medan han väntar på svar från skolan?

•

Hur ser svaret ut när det kommer?

•

Vad är det som skrämmer Simon när han tänker på Norrängens folkhögskola?

SKRIVA
•

På sidan 3 får vi veta hur Simon ser ut. Skriv några rader och beskriv hur du själv
ser ut. Rita gärna också en bild av dig själv.

•

Läs Simons brev på sidan 15. Skriv ett eget brev och berätta om dig själv.

•

Sök på internet efter folkhögskolor i närheten av där du bor. Har de några spännande
kurser?
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