Vem är du?
Ninni
Hej, 
jag heter
Ninni och 
jag bor
i Skogås i Huddinge kommun. J
ag är gift
och 
jag har 
tre barn
som är stora
. De är över 30 år, alla tre nu faktiskt,
och 
jag har två barnbarn
.
En flicka som heter Maya s
om är 4 år, och e
n
pojke som heter Sam
, han är 4 månader. J
ag tycker om
att paddla kajak,
jag har en egen kajak och min man har en också. Men det är ett
problem, och det är att vi inte kan ha vår lilla hund med oss i kajaken, för
han tycker inte om
vatten.

Jonas
Hej, 
jag heter
Jonas. Jag 
är 25 år och skild
och 
jag bor med
min katt i
Brandbergen som ligger i Haninge kommun
. På fritiden så 
brukar jag
gå
på bio och sen 
brukar jag
gå ut och äta med mina vänner på restaurang.
Det tycker jag är trevligt!

Micke
Hej,
jag heter
Micke och j
ag bor i en lägenhet
med min katt just nu. Min
pappa 
kommer från
Österrike och min mamma 
kommer från
Sverige.
Detta gör att jag har släkt i både Sverige och Österrike. 
Jag har också en
syster
som har två barn
, en flicka och en pojke. F
lickan heter
Isabelle
och 
pojken heter
Liam och jag är morbror till dem. På fritiden t
ycker jag
om
att cykla, träffa vänner och att äta god mat.

Presentera dig! Fraser:
Jag heter … .
Jag är … år gammal.
Jag bor i … .
Jag bor i en lägenhet / en villa / ett radhus.
Jag kommer från … .
Jag har … barn. Jag har inga barn.
Jag är gift / skild / singel / sambo.
Jag har också en syster / en bror.

Jag tycker om att cykla

/

träffa vänner

/

paddla kajak.

Grammatik
Jag har tre barn 
som
är stora.
Jag har två barnbarn: en flicka 
som
heter Maya och en pojke 
som
heter Sam.
Jag bor i Brandbergen 
som
ligger i Haninge kommun.
Jag har en syster 
som
har två barn.

Träna mera!
Skriv en kommentar och presentera dig för oss!

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storleks/
eller mejla till 
sfi.centrumvux@gmail.com

