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SAMIRA OCH LILLEBROR

Frågor om berättelsen:
1. Vad tycker du att Samira ska göra?
2. Hur känner sig Samira när hon får se sin lillebror?
3. Hur såg det ut på sjukhuset?
4. Vilka ljud hörde du från sjukhuset?

Prata vidare om:
1. Har du hållit i en bebis? Hur kändes det?
2. Hur tror du att det kan vara att få ett syskon?
3. När man längtar efter något känns det som att tiden går sakta. Har du längtat 

efter något väldigt mycket? Hur kändes det då?

På sjukhuset träffar Samira en doktor. Doktor är exempel på ett yrke. Ett yrke är 
något som man arbetar med. Det finns många olika yrken. Vad arbetar man med 
när man har de yrken som finns i listan? 



Arbeta tillsammans med en klasskamrat. Ta hjälp av er lärare om ni behöver.

optiker   

chaufför  

pilot   

kock   

bagare   

expedit   

snickare  

lokalvårdare  

journalist  

författare  

veterinär  

mekaniker  

Prata med en klasskamrat om de här tre frågorna:
Vad vill du arbeta med när du blir vuxen?

Varför vill du arbeta med det?

Hur kan det vara att ha det yrket tror du?



Viktiga ord

Här ska du få träna på motsatsord. Motsatsord är ord som betyder det motsatta, 
tvärtom alltså. 

Exempel: 
Samira är storasyster och har fått en lillebror. (stor – liten) 
Alla tycker att lillebror är fin utom Samira som tycker att han är ful. (fin – ful)

Dra ett streck mellan de två ord som är varandras motsatsord.

stor   ljus

lång   få

smal   billig

hög   liten

svår   kort

dyr   bred

många   låg

mörk   lätt

öppen   ner

upp    stängd

varm   långsam

snabb   kall



I Samiras familj finns mormor, mamma, pappa, Samira och lillebror.
Hur ser din familj ut? Rita en bild och berätta för en klasskamrat!


