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VANLIGA OSCAR

Vad heter Oscars pappa?

Varför tycker Oscar att hans pappa är pinsam?

Oscars mamma kan en massa olika danser. Vilka av dem har du
hört talas om tidigare?

Oscars mormor hör inte så bra och hör ordet k
 ung n
 är oskar
säger u
 ng. Kung och ung rimmar, kan du komma på något
annat ord som också rimmar på de orden?

Vad skulle du göra om du var kung?

EN FIN, REGNIG DAG

Berätta något som vi får veta om följande personer:

Maja och Maryam

Nisse

Varför tycker Oscar att det är bra att Hugo har en pinsam
syster?

Vad betyder ordet primitiv?

LYCKOKAKAN

Vad fanns tidigare där restaurangen finns nu?

Hur låter musiken på restaurangen?

Oscar tycker att hans föräldrar är väldigt pinsamma när de
börjar dansa på restaurangen. Tycker du någon gång att dina
föräldrar är pinsamma? När i så fall?

Vad är det som går fel när Oscar uttalar sin önskan?

Om du skulle äta en lyckokaka och få en lapp där det stod
Uttala din högsta önskan så blir den sann. Vet du vad du skulle
säga då? Om du vill kan du skriva ner din högsta önskan, men
det är inget måste. Det får gärna vara en hemlighet.

TYSTA MINUTER

Vad händer när läraren Ulrika frågar om någon kan tänka sig att
sjunga S
 taffansvisan?

Oscar funderar på hur han ska komma undan att sjunga solo.
Nämn två sätt han tänker ut.

1.

2.

MORMORS HAWAII

Varför vågar Oscar inte följa med hem till Hugo?

Hur beskrivs känslan av att vara kär i det här kapitlet?

Vad händer med Oscars ansikte när han tycker att något är
pinsamt?

…. NÄSTA DAG I SKOLAN började ganska …
 .

Vad svarar Oscar när Maja vill bli ihop med honom?

Vad var det som gick fel med fråga-chans-meddelandena?

… HUGO OCH MAJA b
 lev ihop så klart …

Vad önskar sig Oscar i julklapp?

Vad säger Oscar när Hugo frågar om Oscar vill komma hem till
honom?

Hur tror du Oscar känner sig när han märker att han kramar en
främmande tant?

EN STRÅLANDE STJÄRNA

Vem är det som plötsligt börjar sjunga på gatan?

GULDFISK OCH CHOKLADGLASS

Vad heter flickan som Oscar träffade på restaurangen och nu
igen på gatan?

Vad tror du hon menar när hon säger att hon aldrig har träffat
någon Oscar som är som Oscar?

DISCOKLÄDER
På vilket sätt är Oscars rum annorlunda än andra rum?

Rita en karta över ditt rum.

Vad tror du Oscar menar med att han inte litar på sin egen
smak?

LYCKLIGA ZOMBIES

Varför är Oscar så ledsen när han är inne på toaletten?

Vad kallar Oscars mamma honom sedan och vad tycker Oscar
om det?

… NÄSTA DAG HADE SNÖN smält bort . ..

Vad inser Oscar att inte har hänt sedan han träffade Bie?

Läs igen den tokiga dialogen mellan mormor och Oscar. Skriv
en fortsättning (minst fyra rader) på samtalet efter att Oscar
viskat: “då fes en liten hund.” (Mormor får gärna fortsätta ha
dålig hörsel)

Lyssna på låten Singing in the rain eller be någon vuxen sjunga
den för dig. Ta reda på vad meningen I´m singing in the rain
betyder på svenska.

PEPPARKAKSZOMBIES

Hitta på en egen pepparkaksform och rita den (och varför inte
passa på att baka lite pepparkakor för att prova den på riktigt?)

Mormor funderar och undrar: “Vilket är egentligen värst - att
känna sig fånig för att man blir avvisad eller för att man inte
vågade försöka?” Vad tycker du är värre? Och varför?

… ADVENTSLJUSSTAKARNA I ALLA FÖNSTER gjorde sitt …


Tillsammans med Bie får Oscar en andra chans. När han går
förbi akvariet säger Bie att han är rolig, vad tror du hon menar
med det?

Om du fick en lyckokaka, vilken av de meningarna skulle du
välja att stod i din? Skriv också varför du valde just den.
1. en verklig vän är en vän som lyssnar

2. lycklig den som får dig till vän

3. sök sanningen så finner du lyckan

4. lyssna på dina drömmar

5. en vän i nöd behöver ditt stöd

EN VÄN I NÖD

Vad gömmer Bie i den andra sopsäcken?

KUL, KUL

Vad är en ouvertyr?

Varför ber Oscar sin pappa att leta fram cd:n med
Staffansvisan?

Vad är det som får Bie och Oscar att kikna av skratt?

ÄR ALLT MÖJLIGT?

Hitta på en egen mening som kunde finnas i en lyckokaka.

Vad ser Oscar på natten då han tittar ut genom fönstret?

LÄSA PÅ LÄPPARNA

Vad är det Oscar säger till Ulrika och som får hela klassen att
börja skratta?

Vad kallas det när man blir knallröd om kinderna för något man
sagt eller gjort?

EN LITEN LAMPA

Varför vill inte Oscar möta Bies pappa?

Vad händer när Oscar höjer handen för att fixa till håret?

Oscar säger att “den där lilla lampan i magen värmde mig
inifrån på något sätt”. Varför tror du att lampan tänds i honom?

GLIMTAR AV SOL

I hissen på väg upp till mormor förstår Oscar någonting viktigt vadå?

MED ANSIKTET MOT HIMLEN

Oscar tycker snöflingorna liknar vita minifjärilar som dalar ner
och lägger sig på marken. Hitta på vad annat snöflingor kan
likna?

Oscar tänker att vad som helst kan hända i drömmar - som att
man kan flyga eller att djur kan tala. Skriv ner två andra exempel
på konstiga saker som kan hända i en dröm.

1.

2.

TOMTELUVAN

Vad är det nyhet som klassen för höra efter högläsningsstunden?

Vem är det som sist och slutligen sjunger Staffansvisan under
övningen?

Varför tror du att Oscar inte känner sig lättad och nöjd trots att
han fick vara tomte?

KLICK
Varför känns det annorlunda då Hugo frågar Oscar ifall han vill
spela dataspel?

Oscars fötter för honom inte hem utan vart?

EN GLAD FÅGEL

Innan den nästsista övningen för konserten känner Oscar en
klump i magen och ändrar sig sedan i sista stund. Skriv ner tre
olika känslor som Oscar känner innan, under och efter sitt
beslut:

1.

2.

3.

Efter att klassen dragit genom programmet en sista gång och
Ulrika applåderar, känns det “som en glad fågel gör en flygtur
inne i kroppen på en”, enligt Oscar.
Hitta på ett annat sätt att beskriva hur det känns i kroppen då
du blir glad.

Skriv ner två sätt som Oscars känslor för Bie beskrivs på?

1.

2.

SNÖFLINGOR

Det är extra stämningsfullt i skolan på konsertdagen. Skriv ner
tre tecken på att det här är en annorlunda dag:

1.

2.

3.

Vad har Bie med sig till Oscar som han får efter konserten?

Frivillig bonusuppgift
Skriv ner en önskan på en lapp. När du är säker på att det är vad
du önskar dig, uttala din önskan högt och se vad som händer.
Eller spara lappen ifall du skulle behöva den senare.

Efter att du har läst hela boken

Vad tyckte du om med boken?

Vad tyckte du inte om?

Vem i boken är du själv mest lik och varför?

För vem skulle du rekommendera boken?

