Föräldraledig

- Har du varit föräldraledig?
- Ja, tre gånger.
- Du har tre barn?
- Ja.
- Jag har varit föräldraledig två gånger. Vad brukade du göra när du
var föräldraledig?
- Lite olika saker. Jag har r est mycket.
- Med barnen?
- Ja, med barnen. Och jag har också studerat när jag har varit
föräldraledig.



- Det var bra. Det måste ha varit ganska

svårt att både ta hand om
ditt barn och studera samtidigt.
- Nej, inte när barnen var väldigt s
 må. För då gör de inte så mycket,
de ligger ner, och g
 råter lite grann…
- Och sover.
- Och sover väldigt mycket.
- Jag förstår. Då är det lättare att studera själv, när de sover mycket.
När jag var föräldraledig, då brukade jag gå ut och f ika
jättemycket. Jag brukade gå en lång promenad med barnvagnen,
och sen satte jag mig på ett kafé och drack kaffe, och åt bulle.
- Så du var en riktig “lattemamma”!

- Ja!
- Och sen, ibland så gick jag till Ö
 ppna förskolan.
- Jaha, okej. Vad gjorde du där?
- Ja, då går mammor som är hemma med barnen, eller pappor, man
går dit och så får bebisarna leka med leksaker som finns på den
här förskolan. Nästan som ett dagis fast man lämnar inte sina barn
utan man är där tillsammans med barnen. Ibland så har de en
sångstund. Då får man sjunga tillsammans med bebisarna. Och
träffar andra mammor och pappor och pratar.
- Mm.
- Några gånger har jag varit och t ränat tillsammans med min bebis.
Då har han eller hon legat bredvid mig på e
 n filt, medans jag har
tränat. Har du provat det Mikaela?
- Ja, när mina barn har varit lite större för då har de barnpassning på
många gym medans föräldrarna tränar.
- Det är perfekt.

Nya ord
föräldraledig

hemma från arbetet med sina små barn

har rest

har åkt runt

ganska svårt

inte så lätt

både… och…

t.ex. Jag gillar både kaffe och te = jag gillar kaffe
och jag gillar te också.

ta hand om

sköta om

samtidigt

samma tid

gråter

väldigt mycket

jättemycket

“lattemamma”

en mamma som gillar att fika mycket

Öppna förskolan

en träff för föräldrar och deras små barn

bebisar

små barn upp till cirka 1-2 år

sångstund

en tid när man sjunger tillsammans på dagis

har tränat

har varit på gym

en filt

barnpassning

någon tar hand om ditt barn

Uttal - Lång och kort vokal
Vokalen blir lång när konsonanten är kort (=en eller ingen konsonant efter)
Vokalen blir kort när konsonanten är lång (= två konsonanter efter)
Kafé - kaffe
Fika - ficka
Små - smått
Bula - bulle

Träna mera!
Såhär kan en sångstund på öppna förskolan se ut:
https://youtu.be/jBhoGoUr9QE
Här hittar ni flera exempel på ord med lång/kort vokal:
https://youtu.be/ZTGXB9-ZGjc
Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-s/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

