ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

ÅTERBERÄTTAD AV ABDUL FATTAH-SABRI

Ali Baba och de fyrtio rövarna

ORDLISTA
förmögen (sida 5, rad 7) mycket rik
änka (sida 5, rad 7) en kvinna som varit gift, men vars man är död
ryttare (sida 7, rad 17) person som rider på t.ex. en häst
rövare (sida 10, rad 3) tjuv
begagnade (sida 15, rad 6) redan använda, gamla
kur (sida 32, rad 10) en behandling med medicin
ögonbindel (sida 35, rad 11) tyg som binds över ögonen så att man inte kan se
märkligt (sida 42, rad 15) konstigt
Finns det andra ord i boken som är nya för dig? Skriv ner dem, slå upp dem och skriv
förklaringar.

Arbeta med ordlistan
1. Gå tillbaka till boken. Läs meningarna där orden i ordlistan finns. Förklara med egna ord
vad meningarna betyder.
2. Skriv en exempelmening med varje ord i ordlistan.
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GRAMMATIK
Verb
Ali Baba och de fyrtio rövarna är skriven i preteritum (dåtid). Ändra följande meningar så att
verben i stället står i presens (nutid)

Plötsligt hörde Ali Baba ett oväsen som blev allt högre.
Ali Baba väntade spänt.
Kassim bar in kistorna i grottan och fyllde dem med dyrbarheter.
Han var både hungrig och törstig.
Mustafa såg misstänksamt på henne.
Rövaren fick höra hela historien.
Ledaren blev rasande.
Hitta fler verb i boken och ta tema på dem, det vill säga skriv dem i tre former,
(exempel: kommer, kom, har kommit).

Adjektiv
Adjektiv är ord som beskriver till exempel personer. Färger är också adjektiv. Beskriv de här
personerna i boken med hjälp av adjektiv.

Kassim:
Ali Baba:
Morgiana:
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LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Vad heter de två bröderna?
Skriv en likhet och en skillnad mellan deras liv.
Vad jobbar Ali Baba med?
Vad såg han i skogen?
Hur reagerade han?
Vad säger rövarna för att få grottan att öppna och stänga sig?
Vad hittar Ali Baba i grottan?

Kapitel 2
Hur reagerar Ali Babas fru när han kommer hem med det han stulit?
Varför vill hans fru låna en våg?
Vad gör Kassims fru för att avslöja Ali Baba och hans fru?
Varför berättar Ali Baba för sin bror Kassim om grottan?
Vad händer när Kassim är i grottan?

Kapitel 3
Vad får vi veta om hur Kassim och hans fru har behandlat Ali Baba?
Vad hittar Ali Baba i grottan?
Tjänarinnan Morgiana har en idé för att rövarna inte ska komma till huset. Hur lyder den?
Vem är Mustafa?

Kapitel 4
Vad är ledarens plan för att hitta den som kan trollformeln?
Vem berättar för rövaren om Kassims död?
Hur gör de för att hitta till huset?
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Kapitel 5
Vad gör rövaren med huset för att kunna hitta tillbaka?
Varför hittar de ändå inte rätt hus?
Vem är det som ser till att rövarna inte hittar?
Vad är ledarens tredje plan?

Kapitel 6
Ännu en gång räddar Morgiana människorna i huset. Hur gör hon?

Kapitel 7
Hur reagerar Ali Baba när Morgiana dödar ledaren?
Vad är det för lista som rövaren har i sin väska?
Hur slutar sagan om Ali Baba och de fyrtio rövarna?
Vad tycker du om slutet? Varför?

SKRIVA
Sammanfatta
Skriv en sammanfattning av sagan om Ali Baba som passar för någon som inte läst den.

Välj en händelse
Välj en händelse ur boken. Berätta vad som händer, vilka som är inblandade och varför det
är en viktig händelse.
Följande meningar kan vara ett stöd:
Jag valde …
Det som händer är att …
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Argumentera
Du är försvarsadvokat och ska försvara Ali Baba och Morgiana. Vilka argument finns för att
de inte ska dömas för stöld och mord?
Skriv en text där du förklarar varför Ali Baba och Morgiana inte ska straffas.

Beskriv en bild
Välj en av bilderna i boken och beskriv den:
Vad ser du på bilden?
Vilka personer finns med?
Vad gör de?
Vad tänker de?
Vad talar de om?
Vad har hänt precis innan?
Vad kommer att hända sedan?

Personbeskrivning
Välj en av karaktärerna i boken och skriv ett personporträtt av hen. Använd så många
adjektiv (beskrivande ord) som du kan.
Exempel: Morgiana är en väldigt smart och modig person.
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ANALYSERA
Teman
Vad tycker du att Ali Baba och de fyrtio rövarna säger om nedanstående ämnen eller teman?
• hur girighet och avundsjuka kan leda till katastrof
• mod och lojalitet
• hur ärlighet belönas
• intelligens och snabbtänkthet inför hot och fara

Stil
Kan du hitta stycken i texten som innehåller något av följande:
• en beskrivning av en persons handlingar som säger något om hens personlighet
• målande beskrivningar som hjälper läsaren att se en händelse framför sig
• meningar som avslöjar huvudpersonens innersta tankar
• dialog som visar en persons sinnestillstånd, exempelvis glädje eller rädsla.

Budskap
Folksagor är ofta utformade så att den som läser ska lära sig något. Det är sagans budskap
eller sensmoral.
Vad tycker du att det finns för budskap i Ali Baba och de fyrtio rövarna?

Välj ett favoritcitat
Välj några meningar ur boken, ett citat. Skriv av citatet och skriv sedan ner dina tankar om
det.
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