Vad ska du göra på sportlovet?

Anna

På måndagen och tisdagen ska jag jobba men resten av veckan ska jag
vara ledig. Mina barn är lediga från skolan så jag ska vara hemma med
dem, vi kanske åker till stan och gör någon aktivitet tillsammans.

Christine

Jag ska vara ganska mycket hemma, tror jag. Sedan tror jag att jag ska
hälsa på några vänner som bor i Stockholm. Jag kommer också att vila
en del och jag ska gå på bio med en kompis.
Andris

Jag ska åka till Norrland, till Östersund. Det är min gamla hemstad, jag
kommer därifrån. Jag ska åka skidor. Under sportlovet ska jag också
träffa mina gamla klasskamrater. Vi har tänkt att göra en liten fest
tillsammans. Jag ska vara ledig i en hel vecka och jag vill bara ta det
lugnt och kanske promenera i skogen.

Mikaela

På sportlovet ska jag åka till ett lekland med mina barn. Jag ska också
jobba och om det är fint väder ska jag gå ut och promenera i skogen.
Cinna

Jag ska åka till Dublin, i Irland, med min familj på semester. Vi ska bada,
bo på hotell, gå på restaurang och ha kul.

Nya ord
ledig

när man inte jobbar/studerar

hälsa på

besöka

en del

ganska mycket

åka skidor

sportlov

en vecka ledighet från skolan på vintern

klasskamrater

kompisar som går i samma klass

ta det lugnt

vila

lekland

en “lekplats” inomhus

semester

ledighet från jobbet

ha kul

ha roligt, ha skoj

Grammatik
När vi frågar om någons planer för framtiden använder vi ofta frasen “Vad ska du göra...?”.
När vi berättar om våra planer använder vi också hjälpverbet “ska”.
ska + infinitiv t.ex. ska åka, ska gå, ska vara (INTE ska åker, ska går, ska är)
OBS! Man använder inte bara verbet “ska” när man pratar om framtiden! Man kan också
använda hjälpverbet “kommer att + infinitiv” eller “tänker + infinitiv”. Ibland använder
man presens när man menar framtid t.ex. Imorgon åker jag till Göteborg.

Träna mera!
Vad ska du göra på sportlovet? Skriv/berätta!

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

