LÆSEVÆRKSTEDET

Tre venner

LÆSEVÆRKSTEDET
Special-pædagogisk forlag

Tre venner
OPGAVER TIL

NAVN:

OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN

Før I læser romanen
Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde.

Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

Kig på bogens forside, bagside og kapitler. Hvad tror I, den handler om?
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Efter I har
læst romanen

Diskussion

1) Er det ok, at Davor hjælper sin far med at dele aviser ud?

2) Er det en god idé, at Sonja skal hjælpe Ranko med aviserne?
3) Er det ok, at Costel stadig er vikar efter to års arbejde?

4) Kan du forstå, at Dan og Costel ikke er i fagforening og A-kasse?

5) På Dans fabrik giver de ansatte chefen en gave. Er det en god idé at give sin chef en gave?
6) Giver man sine kolleger gaver i dit hjemland?
7) Hvem kan du bedst lide af de tre venner?

CL-Planche (Cooperative Learning-strukturen »Ekspert-karrusel«)
Fortæl om de tre venners liv i fremtiden

Del klassen op i f.eks. 3 grupper med 3 personer eller 4 grupper med 4 personer.
Grupperne laver en historie om, hvordan de tre venners liv bliver i fremtiden.
De illustrerer historien med ord og tegninger på en planche.
Hæng alle plancher op i klassen.

Lav nye grupper, sådan at ingen er i gruppe med en person, de var i gruppe med før. (Hvis det ikke
kan gå op, må to kursister fra den gamle gruppe være i samme nye gruppe og fortælle sammen.)
Grupperne stiller sig ved hver sin planche.

Den person i gruppen, som har været med til at lave planchen, fortæller historien til resten af gruppen.
Bagefter roterer grupperne til næste planche, indtil alle grupper har været ved alle plancher.
NB! – Husk at sige »Tak! Du fortalte supergodt« til den kursist, som har fortalt en historie.
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Endnu en CL-Planche

Fortæl om Davors liv i fremtiden.
Oplæg: En løgnehistorie

Fortæl tre små historier om dit arbejde (i Danmark eller i dit hjemland,
evt. din ægtefælles eller forældres arbejde).

To historier er sande. Én historie er usand/fiktiv.
De andre kursister skal stemme på den historie, de tror, er fiktiv.
Til sidst tæller du stemmerne op.
Dictogloss

Lav grupper med 3 eller 4 personer.
Læreren læser en lille historie om Costels nye arbejde.
Læreren læser historien tre gange.
Første gang skal du kun lytte.

Anden og tredje gang skal du tage noter og prøve at huske historien.
Bagefter skriver grupperne historien.
Diskuter gruppernes historier i klassen og sammenlign dem med den originale historie.
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Costels nye arbejde
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Ord

Læs kapitlet »Tirsdag aften den 13. januar« (side 9-13).
Find ord og udtryk, som handler om arbejde.

Skriv sætninger med ordene.
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Sammenhæng

Læs de fire tekster nedenfor.

I hver tekst er der en sætning, som ikke passer.
Streg den forkerte sætning ud.

TEKST 1

Det er søndag aften. Dan og Costel er hjemme hos Ranko. De spiser Sonjas gode mad.

De ser TV og snakker. De rejser til Spanien. Sonja kommer ind i stuen. Hun giver dem kaffe.
Ranko kysser hende. Rankos søn, Davor, kommer hjem. Ranko siger: »Du skal gå i seng nu!
Vi skal på arbejde kl. 1.«

TEKST 2

Dan er på arbejde. Han pakker TV og computere. En kollega kommer hen til ham.

Han siger: »Mohamad, som arbejder på lageret, skal giftes på søndag. Vi vil købe en gave til ham.
Giver du en tyver?« Dan siger: »Ja, selvfølgelig.« Han giver kollegaen 1000 kr.

TEKST 3

Costel er på arbejde. Han arbejder på lageret. En kollega kommer ind på lageret. Han har en kat.
Costel henter en sofa til ham. Kollegaen siger: »Jeg har fået fast kontrakt.« Costel har ikke fast
kontrakt. Han har arbejdet på fabrikken i to år, og kollegaen har kun arbejdet der ét år.

TEKST 4

Costel vil tale med sin chef. Han vil gerne have en fast kontrakt. Han går ind på chefens kontor.

Han siger, at han gerne vil have sommerferie. Chefen siger, at Costel ikke kan arbejde på fabrikken
mere. Costel går ud på toilettet. Han ryger en cigaret. Han tænker på, hvad han skal gøre.
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Sammenhæng

Læs de fire tekster nedenfor.

Gør dem bedre ved at indsætte nogle af disse ord:
bagefter  –  så  –  senere   –  lidt efter  –  mens

Du bestemmer selv hvilke af ordene, du vil bruge, og hvor mange.
Husk inversion.

TEKST 1

Det er søndag aften. Dan og Costel er hjemme hos Ranko. De spiser Sonjas gode mad.

De ser TV og snakker. Sonja kommer ind i stuen. Hun giver dem kaffe. Ranko kysser hende.

Rankos søn, Davor, kommer hjem. Ranko siger: »Du skal gå i seng nu! Vi skal på arbejde kl. 1.«

TEKST 2

Dan er på arbejde. Han pakker TV og computere. En kollega kommer hen til ham.

Han siger: »Mohamad, som arbejder på lageret, skal giftes på søndag. Vi vil købe en gave til ham.
Giver du en tyver?« Dan siger: »Ja, selvfølgelig.« Han giver kollegaen 20 kr.

TEKST 3

Costel er på arbejde. Han arbejder på lageret. En kollega kommer ind på lageret.

Han skal have en sofa. Costel henter sofaen til ham. Kollegaen siger: »Jeg har fået fast kontrakt.«
Costel har ikke fast kontrakt. Han har arbejdet på fabrikken i to år, og kollegaen har kun arbejdet
der ét år. Kollegaen går. Costel arbejder videre. Han taler med sin kone. Hun siger, at han skal
spørge sin chef om at få en fast kontrakt.

TEKST 4

Costel vil tale med sin chef. Han vil gerne have en fast kontrakt. Han går ind på chefens kontor.
Han siger, at han gerne vil have fast arbejde. Chefen ser ikke glad ud. Han siger, at Costel ikke
kan arbejde på fabrikken mere. Costel går ud på toilettet. Han ryger en cigaret. Han tænker på,
hvad han skal gøre.
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Pronomener

Kig på de fire tekster igen.

Sæt streg under pronomenerne han, hun, de, ham, hende og dem.
Vis med en pil hvilken person/personer, de handler om.
Verber

Kig på de fire tekster igen.
Skriv dem i datid.

TEKST 1

TEKST 2
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TEKST 4
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Tre breve
BREV 1

Du får et brev fra din ven Dan. Han fortæller om sine problemer med Ranko og Costel.
Han synes, at Ranko er irriterende og Costel er kedelig. Til sidst skriver Dan:
»Skal jeg blive ved at mødes med dem? Hvad synes du?«

Skriv et svar til Dan, hvor du også fortæller lidt om dine egne venner.
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BREV 2

Du får et brev fra din veninde Sonja. Hun fortæller, at hun er bekymret for sin søn, Davor.
Davor går næsten ikke i skole, og han er altid træt. Til sidst skriver Sonja:
»Måske er det forkert, at Davor arbejder så meget. Hvad synes du?«
Skriv et svar til Sonja.
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BREV 3

Du får et brev fra din ven Costel. Han skriver, at hans kone synes, at han skal i A-kasse.
Og at hans ven, Ranko, siger, at han skal i fagforening. Til sidst skriver Costel:

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal. A-kasse og fagforening koster jo mange penge. Hvad synes du?«
Skriv et svar til Costel.
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Lærerens tekst til dictogloss
Costel har fået et nyt arbejde. Nu arbejder han på samme elektronikfabrik som sin ven Dan. Han
har kun arbejdet på fabrikken i tre uger. Han møder kl. 8 og har fri kl. 16.
Costel er glad for sit nye arbejde. Han har gode kolleger, og der er flere pauser end på hans gamle
arbejde. Det allerbedste er, at han nu er fastansat. På sit gamle arbejde var han kun vikar.
Costel ved, at han fik jobbet, fordi Dan sagde til chefen, at Costel er en god arbejdsmand. Derfor
vil Costel gerne gøre sit arbejde godt. Så han arbejder hurtigt, og han pakker computerne og fjernsynene godt.
Der er kun ét problem. I sidste uge var hans lille datter syg. Den første dag måtte Costel ringe
til sit arbejde og sige, at han ikke kunne komme, fordi hans datter var syg.
Og næste nat græd hun så længe, at Costel og hans kone sov over sig. Costel kom for sent på arbejde.
På sit gamle arbejde kom Costel aldrig for sent.
Men nu er hans datter heldigvis rask igen. Costel lover sig selv, at i morgen vil han ikke komme for
sent. Han vil vise sin chef, at han er en god arbejdsmand.
Derfor går han tidligt i seng, og han sætter sin mobil til at ringe en halv time før normalt.
Da mobilen ringer, står han op med det samme. Han vasker sig og tager tøj på. Bagefter laver han
morgenmad til sin kone og datter. Men han spiser ikke selv morgenmad.
Han skynder sig hen til busstoppestedet. Han vil nå en tidligere bus end normalt, så han er helt sikker på ikke at komme for sent.

Costel kommer så tidligt på arbejde, at han kan drikke en kop kaffe i kantinen først.
Klokken fem minutter i otte står han i pakkeriet. »God morgen!« siger han friskt til kollegerne,
da de kommer. Han glæder sig til også at sige »God morgen!« til chefen.
Men chefen kommer ikke.
Klokken halv ni er han stadig ikke kommet. Costel kan ikke forstå det.
Men klokken kvart i ni kommer chefen endelig.
»Undskyld, jeg kommer for sent,« siger han. »Jeg sov over mig!«
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