Att leva miljövänligt

- Hej!
- Hej!
- Hur mår du?
- Ja men jag mår bra! Du, har du planerat din semester?
- Ja, faktiskt. Igår så bokade jag flygbiljetter till Kroatien.
- Wow, ska du till Kroatien? Vad kul!
- Ja, härligt.
- Men du, du har inte tänkt på alternativa ressätt?
- Vadå menar du?
- Jo, flyget släpper ju ut så mycket. Det är inte så miljövänligt. Du har
inte tänkt på att ta tåget?
- Nej, det har jag inte tänkt på. Kan man göra det?
- Javisst. Du kan tågluffa i hela Europa! Och då får du se flera länder
och inte bara Kroatien.
- Ja, vilken bra idé! Du är så miljömedveten. Har du mera tips till
mig?
- Ja, hur brukar du göra när du handlar?
- Jag brukar faktiskt ta med mig egna plastpåsar. Och ibland har jag
också en tygpåse som jag tar med mig.
- Det är ju jättebra!
- Har du nåt mer tips?

- Ja. Vet du vad jag gjorde i helgen?
- Nej!
- Jag ordnade en klädbytardag.
- Va? Vad är det?
- Jo, jag rensade ut min garderob och då ville jag inte slänga mina
bra fina kläder. En del kläder har jag bara använt en gång. Dem
kan jag inte slänga. Jag har en kompis som har tittat efter den här
blusen då som det var och hon var jättesugen på den och då fick
hon den. Den passar henne perfekt!
- Och så fick du kläder av henne?
- Ja, hon hade en jättesnygg kjol som jag tittat på jättelänge.
- Men vad smart! Så behövde du inte slänga och så fick ni båda nya
kläder samtidigt.
- Ja, det var jättebra. Ibland brukar vi träffas och byta barnkläder
också.
- Perfekt! Det ska jag göra. Jag kanske kan få vara med nästa gång?
- Du är så välkommen!
- Tack!
- Jättekul!

Nya ord
alternativa

andra

ressätt

olika möjligheter för att resa, t. ex. tåg, flyg, bil, etc.

släpper ut

här: låter koldioxid komma ut i atmosfären

miljövänligt

bra för miljön (luften, vattnet, naturen, klimatet)

tågluffa

åka runt med tåg, ofta i Europa

miljömedveten

en person som tänker på miljön och naturen och vet
vad som är bra och vad som är mindre bra

plastpåse

en påse av plast som man kan köpa i t.ex. mataffärer

tygpåse

en påse av tyg, oftast bomull

klädbytardag

en dag som organiseras för att olika personer ska byta
kläder med varandra

rensa ut

städa genom att bli av med saker man inte
behöver/använder

slänga

kasta

sugen

mycket intresserad av att göra någonting

Grammatik
Det finns två olika sorters frågor: frågor som börjar med ett frågeord (t.ex. Var bor du?)
och frågor som börjar med verbet (t.ex. Kommer du till skolan imorgon?) som också kallas
ja/nej-frågor (för man måste börja svaret med Ja eller Nej). I dialogen ställer de ibland
frågor som börjar med subjektet (t.ex. Jag kanske kan få vara med nästa gång?) - det är en
typ av frågor som är typiskt talspråk. Det är som att säga “Jag kan väl vara med nästa
gång, eller?”

Träna mera!
● Hitta alla verben i texten. Vilket tempus är det? Varför?
● Vad mer kan man göra för att leva miljövänligt? Vad brukar du
göra? Vad behöver du bli bättre på?

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

