Var synlig i mörkret!

- Hej, det var länge sen! Hur är det med dig?
- Det är bara bra. Själv då?
- Det är bra, tack. Vilken snygg jacka du har! Men du, vad är det
som hänger här vid fickan?
- Den här? Det är en reflex!
- Reflex? Vad är det? Är det dekoration?
- Nej, det är för att synas i mörkret. Det blir mörkt redan på
eftermiddagen nu på hösten och vintern. Det är viktigt att de som
kör bil ser mig i trafiken.
- Lyser den som en lampa då?
- Nej, den reflekterar ljuset från bilarna, som en spegel.
- Jaha, nu förstår jag. Men den är snygg också!
- Tack! Det finns många olika nuförtiden. Man kan köpa dem lite
överallt. Man kan ha dem på jackan, väskan eller ryggsäcken,
på armen eller benet. Nästan alla overaller för barn har reflexer
på.
- Det är jättebra! Det är viktigt. Då ska jag gå och köpa några
reflexer till mig också.
- Gör det!

Nya ord
snygg

fin, vacker

(en) ficka

(en) reflex

(en) dekoration någonting som vi använder bara för att det ska vara fint
till exempel hemma
att synas

att andra kan se dig

mörkret

när solen går ner blir det mörkt

trafiken

när människor använder gator och vägar. De som går,
de som kör bil, de som cyklar, osv.

att lysa

att producera ljus

att reflektera

till exempel en reflex som skickar tillbaka ljuset från en
bil

nuförtiden

nu, idag, (motsats: förr i tiden, förut;
eller i framtiden)

överallt

på alla platser

(en) jacka

(en) väska

(en) ryggsäck

(en) arm

(ett) ben

Grammatik
Det finns två typer av frågor: frågor med frågeord (vad, hur, när, var, osv.) och
ja/nej-frågor (man svarar ja eller nej, frågan börjar med verbet).
Här tar vi några exempel från dialogen.
Frågor med frågeord
Hur är det med dig? -> Först kommer frågeordet “hur”, sedan verbet “är” och sedan
subjektet “det”.
Vad är det? -> Först säger Anita frågeordet, sedan verbet och sedan subjektet.
Ja/Nej-frågor
Lyser den som en lampa? -> Först kommer verbet “lyser” och sedan subjektet “den”.
Är det dekoration? -> Verbet “är” kommer först och efteråt kommer subjektet “det”.

Träna mera!
Skriv några frågor som börjar med frågeord och några ja/nej-frågor. Sitt
sedan med dina kamrater, ställ dina frågor och svara på deras.

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

