Tycker eller tror?
Dialogen
Natalia:

Hej Jonas!

Jonas:

Hej Natalia!

Natalia:

Ska vi på restaurang någon dag?

Jonas:

Javisst!

Natalia:

De har öppnat ett nytt vegetariskt ställe i Stockholm.
Ska vi dit?

Jonas:

Nej, verkligen inte.

Natalia:

Men, varför inte?

Jonas:

Ja, men… Du måste ju äta mat! Vegetarisk mat, vad är
det för mat?

Natalia:

Men det är ju mat som all annan mat.

Jonas:

Men jag tycker inte att det är mat. Jag tycker att du ska
äta kött.

Natalia:

Men jag äter jag inte kött. Det vet du ju!

Jonas:

Ja, men… Jag anser att om man äter kött då äter man
mat.

Natalia:

Ok då. Det tycker jag verkligen inte. Men ska vi hitta
något annat ställe då?

Jonas:

Vad tycker du om att gå på Kina restaurang?

Natalia:

Ja, men äter de inte bara kött där?

Jonas:

Men det finns ju… Ofta har ju Kina restauranger bufféer. Det finns mycket vegetarisk mat –
wokade grönsaker, ris.

Natalia:

Precis, det stämmer ju. Det kan vi göra. Men känner
du till något bra ställe?

Jonas:

Ja, det finns ett jättebra ställe på Rådmansgatan.

Natalia:

Blir det dyrt då?

Jonas:

Nej, jag tror inte att bufféer brukar kosta så mycket…..
Kanske under 100 kr.

Natalia:

Okej, men när ska vi gå då?

Jonas:

Nu så jobbar jag men i så fall kan vi gå på fredag.

Natalia:

På fredag… Nej, tyvärr, jag kan inte då.

Jonas:

Då kan vi gå på lördag kanske? På eftermiddagen?

Natalia:

På eftermiddagen? Ja, så att vi äter kanske någon
tidig middag.

Jonas:

Ja, men vad säger du om det?

Natalia:

Ja, det skulle funka.

Jonas:

Men låter det bra så kan vi bestämma tid på lördag
förmiddag då.

Natalia:

Ja, precis.

Jonas:

Men det låter som en bra idé.

Natalia:

Då säger vi så. Vi hörs på lördag morgon.

Jonas:

Ja, det låter bra.

Nya fraser
verkligen

Hit skriver vi några exempel med det nya ordet. Helst
ska exemplen illustrera ordet.

ett ställe

en plats, i dialogen: en restaurang

jag anser att

jag tycker att…

det stämmer

det är korrekt, det är sant

funka

fungera

i så fall

då

Grammatik
tycker
man berättar om sin åsikt
Exempel:
Jonas tycker inte att vegetarisk mat är riktig mat.
(Han har ätit vegetariskt och har en åsikt).
tror
man vet inte, man gissar
Exempel:
Jonas tror att lunch på Kina-restaurangen kostar under 100.- kr.
(Han vet inte, han har inte varit på restaurangen än. Han gissar bara).

Uttal
De här fraserna kan du träna med Olga och Natalia:

Nej, verkligen inte!
Jag tycker inte det!
Jag anser att …
Det stämmer!
Vad säger du om det?
Det skulle funka.
Det låter som en bra idé.

Natalias favoritsoppa
Natalia älskar linssoppa, receptet finns här:
http://www.tasteline.com/Recept/Smal_tomatsoppa_med_linser_och_sotpotatis

och ett annat recept på en god vegetarisk gryta:
http://www.tasteline.com/Recept/Indisk_gryta_med_Quorn__cashewnotter_och_ingefara

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/
storlek-m/

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

