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Blommans språk

Blommans språk handlar om blommor och en
trädgård med en katt.
Bokens mål är att erbjuda texter om att må bra,
skapa gott humör och ge läsaren en upplevelse
av att njuta av livet.
Blommans språk handlar också om att uttrycka
känslor, om livet i allmänhet och olika tankar och
sinnesstämningar.
Minnen, erfarenheter och tankar kring livet,
omgivningen och vänskap uttrycks på ett
lättfattligt och positivt sätt.

Författare: Marianne Ståhlberg
Illustrationer: Maria Viitasalo

Språknivå: 1 lättast

Diskussion: Vilka känslor väcker blommorna i boken hos dig?
Vilka nya tankar eller insikter väcker berättelserna?
Hurdana blommor tycker du om? Varför?
Välj ut en eller några blommor ur boken. Beskriv dem. Varför valde du just 
dem?
Vilka blommor skulle du vilja odla? Varför?
Vad betyder vänner för dig?
Hur känner du dig, då du går i en trädgård?

Uppgifter: Skriv egen berättelse eller dikter till bilderna i boken.
Rita egna bilder till berättelserna.
Skriv om någon blomma som inte finns med i boken.
Diskutera blommorna du valt. Vad beskriver de om dig och vad betyder de 
i ditt liv?
Beskriv en blomma och berätta varför du valde just den. Skriv en dikt eller 
en kort text om den.
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Blommans språk: Läsförståelse

Vilka påståenden är sanna?
Svara också på frågorna.

Tidig vår
Då snön smälter blommar blå snödroppar. 
Krokusarna är lila eller gula. 
Från påskliljor får vi saffran. 
Påskliljor är vita och ljust röda. 
Blomman vi plockar för Mors dag är en bukett vitsippor. 
Ormöga är en förgätmigej. 
Alla violer och gullvivor doftar mycket. 

Vår
I Japan beundras blommorna av körsbär. 
Tulpanens lökar kommer från Amsterdam. 
Iris är en pojkes namn. 
Vilka vita blommor finns ofta i brudbuketten? 
Rabarber har små blad. 
Vilket blad används som plåster? 

Sen vår
Tusensköna betyder ilska och besvikelse. 
Syrenen älskar getingar. 
Vilken blomma är släkt med potatisen? 

Försommar
Akleja är släkt med krusmynta. 
Myggor tycker inte om sammetsros. 
Alprosor finns i paradiset. 
Rhododendron släpper ånga av vatten ut i luften. 
Svärdsliljor kan användas som svärd. 

Sommar
Romarna badade med såpört. 
Johanneros har tunga, gula blommor. 
Stora blå blommor klättrar. Vad gör vi med dem? 
Tagetes har plymer. 
Valeriana lugnar ner hundar och katter. 
Pioner kommer från Amerika. 
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Kejsarkrona sattes förr i kejsarnas kronor. 
Sniglar tycker om borstnejlika. 
Vilken vild orkidé har fläckiga blad? 
Grannens hund tycker inte om ringblommor. 

Sensommar
Malva sprider sig långsamt. 
Lejongapen gapar som lejon. 
Malen älskar att bo i lavendelpåsar. 
Vilken blomma passar i salladen? 
Stockrosen är ett slags ros. 
Ärtväxter förstör jorden.
Gladiolus är en hög blomma. 

Tidig höst
Riddarsporren är röd och har sporrar. 
Stormhatten har lila blommor och hjälmar. 
Dahlians rötter måste grävas upp på hösten. 
Dahlian är lätt att sköta och få att växa. 
Hortensian är kaninens favorit. 
Solrosen betyder lojalitet och kärlek.

Höst
Violer är först röda och blir blå av kölden. 
Vildvinet bränner sönder väggen. 
Amaryllis spelar flöjt för katten. 
Katten har känsliga öron. 
Man brukar ge hyacinter som gåva till julen. 
Julrosen blommar på våren. 
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Blommans språk: Förklara ord

uttrycka, mirakel, saffran, fantasi, orkester 

spännande, trumpeta, vördnad, elegant, sällan 

föröka sig, anspråkslös, förnöjsamhet, dekorera 

beundra, virvla, krusa, passion, bukett, älsklig

giftig, avsked, bortbyting, troll, deckare 

skrämma, hemlighet, berså, kronblad 

regnbåge, fotspår, legend, vibration

bitterhet, förlora hoppet, oskyldig, anklaga

trogen, flört, svartsjuka, ljuvlig

plantera, stängsel, nätverk, attackera 

mäktig, ståtlig, präktig, avdunsta 

paradis, helvete, stängel, slingra

sorg, brygga, flockas, löddra, renhet 

lugnande, gnugga, skutta, plym

uppriktig, stjälpa, kejsare, imponerande, krona 

värdig, blek, puta med läppen, utomhus 

klimat, sporre, skönhet, själ

lättjefull, ryta, tuva, blodtryck, krydda

en mal, förknippa, ambition, prydnad 

mode, stöd, rikedom, ära, blyghet 

skämmas, romantik, elegans, värdighet

foderblad, klase, lojalitet, styrka
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