Säsong 1 Episode 2
ATT VARA REDO

Redo för tagning är berättelsen om när Lizzy och Eje kom precis i sista

sekunden innan gruppfotot inför anmälan till paraden. De hade bara glömt en
sak; att se så bra ut de kunde. Detta resulterade i ett pinsamt porträtt av hela
gruppen. Eftersom Lizzy och Eje inte var redo så gjorde de vännerna ledsna.

Att fundera över
● Nämn en av de viktigaste sakerna man behövde göra för att kunna anmäla
sig till Paraden.
● Beskriv Alice förslag på en flotte.Vilken Idée hade Johnny?
● Vad fick Lizzy och Eje att glömma bort tiden?
● Hur tror du de andra kände sig när de såg Lizzy och Eje alldeles leriga?
● Ingen av vännerna såg jättebra ut på fotograferingen. Varför?
● Varför tror du att Fredrik vill att alla skulle se så bra ut som möjligt på
fotograferingen och dessutom komma i god tid?

Diskutera i klassen/gruppen:
● Vilken är min favoritdel av berättelsen?
● Jag kände igen denna typ av situation när jag såg….
● Varför är det viktigt att komma i tid och vara redo inför jobbet eller skolan?
Fredrik säger att ”vara redo är att passa tiden och vara i ordning för uppgiften.”
Diskutera om flera situationer när det är viktigt att vara i tid men också redo för
uppgiften och hur ska man lära sig att vara redo och komma i tid?

Uppgifter
1. Tänk dig att du ska åka bort i helgen. Du ska rida, bada, åka skidor eller skridskor
och du ska sova över 2 nätter. Hur skulle du förbereda dig?
2. Skriv en berättelse om ett barn som alltid kom i tid men aldrig kom förberedd.
3. Rita en bild med den truppen du skulle bygga. Den ska representera din skolklass,
klubb eller förening.
Dela upp klassen i lagom stora grupper för att hitta på en sketch där alla utom
en person måste skynda sig extra mycket för att hinna med båten över till en ö.

