Fisens liv av Malin Klingenberg och Sanna Mander
Innan du börjar läsa boken kan du göra de här uppgifterna.
Titta på pärmbilden.
Vad föreställer bilden? Vad gör de olika figurerna?
Läs texten på baksidan av boken.
Vad handlar boken om?
Varför står det att boken är laktosfri?
Skanna koden och läs mer om boken.

Ordlista
vidunder = odjur, monster
blunder = misstag
fondue = maträtt, där man doppar t.ex. brödbitar i smält ost
snofsig = stilig, snygg
diskret = försiktig, tyst
arom = fin doft
madame = kvinna
tsar = kejsare i Ryssland
trikå = åtsittande tyg
extas = lyckorus
Medan du läser kan du fylla på ordlistan med andra ord som är nya för dig.
Vissa ord är nya sammansättningar som författaren hittat på, till exempel bakdelsfanfar och
äventyrsprutt. Fundera på vad de orden kan betyda!

När du läst boken kan du svara på de här frågorna.
1.

Vem är det som
a) pruttar på en bergstopp?
b) pruttar i en hiss?
c) borde ha fått medalj i OS?
d) har världsberömda pruttar?

2.

Välj den bild du tycker bäst om. Berätta vad som händer på bilden. Vilka personer syns?
Vad tänker de?

3.

Vilken prutt är roligast?

TILL LÄRAREN
Ni kan arbeta med Fisens liv som högläsningsbok i klassen eller så att eleverna läser boken själv. Uppgifterna på första sidan passar bäst som diskussionsuppgifter eller som individuella uppgifter.
Materialet är gjort för förskolan och för årskurs 1–4.
Bokens teman: pruttar, kroppsfunktioner, humor

Här är några förslag på aktiviteter:
Kroppsrim
Texten i Fisens liv rimmar. Hitta på egna rim som hör ihop med kroppen. Vilka kroppsdelar har ni?
Vad kan kroppen göra, förutom att fisa?
Börja med att lista kroppsdelar och kroppsfunktioner. Hittar ni på något som rimmar på en kroppsdel
eller en kroppsfunktion? Eller hittar ni på andra rim som kunde passa något på er lista? Skriv korta
verser om kroppen.
Använd ett kraftpapper och rita runt någon i klassen på det så att ni får en stor bild av en människa.
Skriv era verser vid rätt kroppsdel och häng upp i klassen.

Kära dagbok
Välj en av bilderna i boken. Alla kan välja varsin bild, eller så jobbar ni i grupp. Fundera på vad som
händer på bilden, och var händelsen utspelar sig.
Välj en av figurerna på bilden. Föreställ dig att du är figuren, och skriv eller dramatisera vad som hänt
antingen före eller efter prutten.
Om du skriver, så skriv händelsen som ett dagboksinlägg, och börja med Kära dagbok …

Pruttsprej
På det nästsista uppslaget finns en spejflaska med pruttsprej. Hitta på en egen produkt som har med
kroppen att göra. Skriv ord som har med kroppen att göra (till exempel svett, blod, naglar, snor) på
lappar och sätt i en burk. Skriv sådant man kan ha på burk (t.ex. gele, schampoo, sylt, kräm).
Dra två lappar. Om det blir ett dåligt ord kan du byta ut en av lapparna mot en annan.
Gör en etikett till en burk med din nya produkt! Om ni vill kan ni ta bort etiketter från använda flaskor
och burkar och klistra på era egna. I så fall är det bäst att välja flaska eller burk innan ni gör etiketterna så att de säkert passar. Etiketterna limmas bäst fast med en blandning av universallim (t.ex.
erikeeper) och vatten, som ni kan pensla på etiketten.

Synonymer
I Fisens liv finns många olika ord och uttryck som beskriver fisar och att fisa. Hur många hittar ni?
Ord som heter olika men betyder samma sak kallas synonymer. Hitta på synonymer till följande ord
(som ni också hittar i boken): sorglig, underbar, matfrisk, vettskrämd, att stinka, att pipa, att avbryta,
en vän, en visa

Typer med pengar och snofsiga kläder
är ytterst diskreta när de släpper väder
ingenting hörs, nej, de enda symtomen
är alla som dimper omkull av aromen

En serie pruttar slank ut i en hiss
madamen som släppte dem brast ut i fniss
för pruttarna lät som en glad liten visa
en sång om hur skönt det kan vara att fisa

Kungar och drottningar vet hur det känns
när tarmarna bubblar av glad flatulens
det finns till exempel en världsberömd tsar
som har vunnit ett krig med en bakdelsfanfar

