Resa med barn
 Ja, Joanna, det här är den sista dagen för mig innan semestern.
Ska du åka på semester snart?
 Ja, jag jobbar en vecka till men sen ska jag resa ganska mycket.
Och vi kommer både att åka båt och b
ila
och flyga. Och vi har med
oss lilla Sebastian så det är mycket att tänka på, att resa med ett
litet barn… Men du har ju många barn… eller flera än jag i alla fall!
 Tre barn.
 Ja men då har du mycket erfarenhet. Har ni rest mycket med
barnen?
 Vi har rest 
otroligt mycket
.
 Har du några bra tips?
 Ja,
det viktigaste är att planera o
rdentligt
.
 Okej. Jag har en vecka på mig.
 Och försöka att organisera allt 
så gott du kan
.
 Mm.
 Och 
det här är lättare sagt än gjort
, att planera och organisera
när man har barn, 
för barn kan ju vara ganska o
förutsägbara
.
 De kan överraska en.
 Ja, verkligen.
 Något som jag ska ta med? Något som är viktigt? Vi ska både
vandra i bergen
och 
sola
och bada. Så det blir mycket bagage,
tror jag.

 Ta inte med för många grejer.
 Det tror jag är 
ett väldigt vanligt misstag m
an gör att
man packar ner jättemycket leksaker och filmer och allt möjligt.
 Ja, det är det jag har hört att man ska ha med sig filmer och
kanske godis som barnet kan äta på planet eller i bilen s
å att det
håller sig upptaget
. Och sen kanske att barnet är lite trött och
sover mycket på planet eller i bilen. S
tämmer det
?
 Om du tar med dig godis t
a inte med dig choklad eller någonting
som 
kladdar
.
 Nej, just det.
 Det kan bli väldigt jobbigt. Sen är det väldigt svårt att planera
barnets 
sömn
.
 Mm det stämmer.
 För att de brukar få ganska mycket energi när man är ute och
reser, 
även om de inte har sovit så mycket
.
 Okej, jag hoppas vi klarar av den här stora resan och a
tt ni också
får en bra semester
.
 Tack. 
Men det viktigaste råd jag kan ge dig det är att ha t
ålamod
.
 Mm det måste jag träna på.
 Och 
var beredd på
att saker kan hända.
 Ja, det är ett viktigt tips. Men vi ses i augusti då.
 Det gör vi. Och ha en jättetrevlig sommar!
 Och glad midsommar!
 Detsamma!

Nya ord och fraser
bila

åka bil

otroligt mycket

jättemycket

ordentligt

noga

så gott du kan

så mycket som det är möjligt

det här är lättare sagt än gjort

det är svårt att göra men lätt att säga

oförutsägbar

svår att säga i förväg hur det blir,
någon/något som överraskar

vandra i bergen

gå i fjällen

sola

ligga i solen för att bli brun

ett väldigt vanligt misstag

ett mycket vanligt fel

så att det håller sig upptaget

så att barnet har något att göra

stämmer det?

är det sant?

kladdar

smutsar ner

sömn

att sova (sömn är ett substantiv)

att ha tålamod

att behålla lugnet och inte bli stressad

var beredd på

tänk på det innan

Grammatik
Orden 
inte, ju, också, alltid, aldrig, gärna
osv kallas för
SATSADVERB.
I en 
huvudsats
står satsadverbet 
efter subjekt och verb
:
Och det här är lättare sagt än gjort, att planera och organisera när man
har barn, 
för barn kan 
ju
vara ganska oförutsägbara.
(för = konjunktion som binder ihop två huvudsatser
barn = subjekt
kan = verb
ju = satsadverb)
Men i en 
bisats
står satsadverbet 
före verbet
:
För att de brukar få ganska mycket energi när man är ute och reser,
även om de 
inte
har sovit så mycket
.
(även om = bisatsinledare som börjar en bisats
de = subjekt
inte = satsadverb
har = verb)
Okej, jag hoppas vi klarar av den här stora resan och a
tt ni 
också
får en
bra semester
.
(att = bisatsinledare
ni = subjekt
också = satsadverb
får = verb)

Hörförståelse  rätt eller fel?
1. Joanna åker på semester nästa dag.
2. Hon ska resa med bil, båt och flyg.
3. Mikaela har mycket erfarenhet av att resa med barn.
4. Hon tycker inte det är viktigt att planera och organisera semestern
innan.
5. Joannas familj kommer att vandra i fjällen och sola på stranden.
6. Mikaela tipsar om att man ska ta med sig många leksaker och
filmer.
7. Det är bra att barnet får äta choklad på planet eller i bilen så att det
har något att göra.
8. Det är lätt att anpassa resan efter barnets sovtider, tycker Mikaela.
9. Mikaela kommer att vara ledig efter midsommar.
10.

Hennes viktigaste tips är att ha mycket tålamod.

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

