Påsken i Sverige

Hej! Jag heter Anita och jag tänker berätta lite för er om påsken. Påsken
för oss är ju en väldigt stor helg. Den är nummer tre kan man säga. Helg,
det betyder helig, och alla helgdagar, röda dagar i kalendern, de är
faktiskt från kristendomen. Och innan vi får fira påsk så fick vi tidigare
fasta. Då åt man inte kött och fet mat på fyrtio dagar. Och därför så sista
dagen innan man började fasta så åt man semla, fast utan grädde. Men
då åt man fet mat så att man skulle klara sig länge. Den (påsken) börjar
faktiskt redan på skärtorsdagen och sedan är vi lediga fyra dagar.
Långfredagen då Jesus dog och sedan kommer påskafton. Och afton,
det betyder kväll så då firar vi att det är kvällen före påskdagen och då
brukar vi ha lite fest hemma och äta sill och ägg och lax kanske. Sådan
mat som vi också brukar äta på julafton och på midsommarafton. Och
sedan kommer påskdagen och sist annandagen. Det är härligt att vara
ledig på måndagen! Då kan man riktigt gotta sig och så får man en kort
vecka efter. Om det ringer på dörren på skärtorsdagen då måste ni vara
beredda och ha godis hemma. Det kan vara påskkärringar och då vill de
gärna ha lite godis. De ringer på dörren och säger “Glad påsk!” och de
blir jätteglada om de får lite godis. Andra symboler, ja, det är ju påskägg
och vi äter naturligtvis mycket ägg på påsken. Tonvis! Och nu har vi fått
en symbol till i från Tyskland, påskharen.

Här i Sverige då så brukar man säga till barnen att haren har gömt
påskägget och barnen måste leta efter påskägget som är fullt med godis.
Vad har vi mer för symboler? Ja, påskriset! Det är faktiskt redan sedan
fastan, det kallas också för fastlagsris. Ris är grenar från björkarna som
är vårt nationalträd. Och i det sitter det fjädrar. Jag får önska er en riktigt
glad påsk!

Nya ord
att fasta

Att inte äta och ibland inte dricka ofta för religiösa
anledningar. Muslimer fastar under ramadan.

en semla

att gotta sig

påskkärringar

Att njuta, ha det bra

tonvis

massvis, i mycket stora mängder

en hare

björkar

fjädrar

Fjädrar i riset eller fjädrar i riset? ;-) (orden “ris” och “fjäder” kan betyda två olika saker)

Namn på påskens viktiga dagar:

skärtorsdagen (torsdagen före påsk)
långfredagen (fredagen före påsk)
påskafton (lördagen före påsk)
påskdagen (söndagen)
annandag påsk (måndagen)
Jämför med julens viktiga dagar: julafton, juldagen, annandag jul (24e, 25e, 26e
december)

Grammatik
I texten har vi markerat fyra bisatser. Ni ser att man kan ha bisatsen före huvudsatsen och
efter huvudsatsen. Ni märker säkert att subjektet och verbet i huvudsatsen placeras olika
beroende på om bisatsen kommer före eller efter.
Om de får lite godis blir de jätteglada.
De blir jätteglada om de får lite godis.
Försök att ändra de markerade meningarna så att ni byter plats på bisatsen i meningen.
Tänk på att huvudsatsens ordföljd påverkas!

Träna mera!
Försök att ändra de markerade meningarna så att ni byter plats på
bisatsen i meningen. Sedan kan du skriva egna meningar med bisatser
och ändra på dem. Eller träna med en kompis och ändra på varandras
meningar.
Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-l/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

