Vi firar Lucia

- Hej Mikaela!
- Hej Kerstin!
- Snart är det Lucia.
- Ja, det är det.
- Ska ni fira Lucia någonting, eller din son?
- Ja, vi kommer inte att fira hemma. Men min son kommer att fira i
skolan.
- Okej, vilken klass går han i?
- Han går i förskoleklass.
- Och hur firar de på den skolan?
- De kommer börja klockan sju på morgonen med ett luciatåg så
barnen kommer att få sjunga för föräldrarna.
- Trevligt.
- Och efter det så kommer vi att gå till klassrummen och fika
tillsammans. Så jag kommer nog lite sent på fredag.
- Ja, jag förstår. Har du mycket att förbereda nu då med luciakläder
och sådär?
- Ja, jag måste köpa tomtekläder till honom.
- Jaha, tomte ska han vara.
- Ja, han ska vara tomte.
- Ja, kul.

- Vad ska ni göra för någonting?
- Ja, min son… På den skolan så får inte föräldrarna komma och titta
utan det är de äldre barnen som lussar för de små barnen. Men
däremot när han gick på dagis eller förskolan så hade de ungefär
som din son, att de hade luciaframträdande för föräldrarna. Då fick
man komma dit och fika och sådär. Det var jättemysigt. Man blir
nästan tårögd när man ser de här små barnen, tycker jag. De är så
söta och sjunger så gulligt.
- Brukar ni fira någonting hemma?
- Nej, alltså vi har ju bara ett barn och han är inte så sugen på att
lussa för oss. Men däremot när jag var liten då firade vi hemma.
Jag har tre systrar och mina föräldrar tyckte att det var så roligt när
vi lussade för dem. Så brukade de bjuda hem kompisar och så bad
de oss sjunga och så var det lussebullar och pepparkakor och
kaffe och sådär och saft till barnen. Så gick det till.

Nya ord och fraser
Lucia

en tradition som man firar i Sverige

den 13:e
december.
fira

göra något speciellt på en högtid (t.ex. fira jul, fira
midsommar, fira Lucia)

förskoleklass

den klass där 6-åriga barn går

luciatåg

en grupp som går och sjunger traditionella sånger
på luciadagen. Traditionellt är det en Lucia som
går i början av tåget (hon med ljus i håret) samt
tärnor (flickor) och stjärngossar (pojkar) klädda i
vita kläder och med ljus i händerna. Barn i skolan
och förskolan kan klä ut sig till tomtar,
pepparkaksgubbar, renar eller annat som har
med julen att göra.

luciakläder

ett vitt långt linne med ett rött band i midjan

tomtekläder

röd-vita kläder

tomte
lussar

går i luciatåget och sjunger

däremot

men

framträdande

att göra något inför publik (t.ex. sång eller teater)

mysigt

trevligt, skönt

tårögd

med tårar i ögonen

gulligt

sött

är sugen på

vill

bad

preteritum från verbet “be” (när man vill att någon
ska göra något så ber vi om det. T.ex. “Kan du
öppna fönstret, tack?”)

lussebullar

gula bullar med russin och smak av saffran
(kallas också lussekatter)

pepparkakor

så gick det till

så gjorde vi

Hörförståelse
Rätt eller fel?
1. Mikaela ska fira Lucia hemma med sin son.
2. I Mikaelas sons skola sjunger barnen för föräldrarna och sedan fikar
alla tillsammans i klassrummet.
3. Mikaelas son ska ha tomtekläder på sig i skolan.
4. I Kerstins sons skola är föräldrarna välkomna för att titta på de äldre
barnen.
5. Hemma hos Kerstin lussar alla barn med sina kompisar.
6. När hon var liten brukade Kerstin och hennes systrar bada och dricka
kaffe.

Träna mera!
Varför firar vi Lucia? (video):
https://www.youtube.com/watch?v=uAM8Es4wHQc
Lucia på lätt svenska:
https://saraslattlasta.wordpress.com/2016/12/12/lucia/
Luciasånger (video):
https://www.youtube.com/watch?v=lDjQ-FepfTU
Luciatåg (video):
https://www.youtube.com/watch?v=wcCnso0PcAs

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

