Jag behöver hjälp!

Lyssna och svara på frågorna. Välj ett alternativ.
Person 1
Hon ringer:
a) sin man
b) sin mamma
c) sitt barn
Hon behöver hjälp med:
a) sin dator
b) sin telefon
c) sin kamera
Personen som ska hjälpa henne ska komma:
a) på torsdag
b) på fredag
c) på lördag eller söndag

Person 2
Han behöver hjälp med:
a) att hämta något
b) att städa hemma
c) att göra läxan
Hans kompis är bra på:
a) svenska
b) matematik
c) engelska
Kompisen ska:
a) komma hem till honom
b) SMS:a honom
c) ringa honom

Person 3
Hon behöver hjälp med att:
a) storhandla på ICA
b) övningsköra
c) köpa ett skrivbord och köra hem det
Anna:
a) har ingen bil
b) har en bil som är trasig
c) brukar cykla
Hon ska tacka sin vän genom att:
a) köpa en flaska vin
b) bjuda på tårta
c) bjuda på middag
Hörmanus finns på nästa sida.

Hörmanus
Person 1
Hej älskling, det är mamma! Jag behöver din hjälp. Det har hänt något med min dator. Jag
kan inte spara bilderna från resan. Kan du komma förbi i helgen och titta på det? Puss och
kram!
Person 2
Hej! Jag har försökt göra hemläxan själv men det är jättesvårt! Kan du hjälpa mig med den?
Du är ju superduktig på matte! Ring mig!
Person 3
Hejsan, Anna här. Har du lust att hjälpa mig med en sak? Jag behöver åka till IKEA och köpa
ett skrivbord men jag har ju ingen bil. Det blir svårt att ta med skrivbordet på bussen ;-) Kan
du tänka dig att följa med till IKEA och köra mig hem med bordet sen? Det skulle vara
jättesnällt! Jag bjuder på middag efteråt :-) Hör av dig om det funkar för dig!

När man talar in ett meddelande
När man talar in ett meddelande måste man först hälsa på den man ringer. Man kan
säga hej eller hejsan!
Sedan är det bra att presentera sig. Personen som du ringer kanske inte kan känna igen din
röst.
Sedan berättar du varför du ringer.
Man avslutar med en avskedsfras som puss och kram - om man ringer en nära vän
eller släkting eller neutralt: Hejdå!
Om man vill be om hjälp med något kan man säga t.ex.:
Kan du hjälpa mig?
Skulle du kunna hjälpa mig?
Kan du tänka dig att hjälpa mig?

Grammatik
Hjälpverb + infinitiv När vi använder hjälpverb (t. ex. kan, måste, ska, vill)
har vi sedan verbets grundform som heter infinitiv. Infinitiv slutar ofta på -a.
Några exempel från meddelandena:
Jag kan inte spara bilderna.
Kan du komma förbi och titta på det?
Jag behöver åka till Ikea.

Träna mera!
Skriv egna meddelanden och träna att tala in dem. Du kan till exempel
spela in i mobilen. Sedan kan du byta eller skicka till en kompis så att ni
också kan träna att höra!

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

