Har du hållit dina nyårslöften?

- Hej Susanne!
- Hej Olov!
- Hej, hur är det?
- Jomen det är bra. Hur är det själv?
- Det är bra, tack. Det är ett nytt år. (klipp) Har du avlagt några
nyårslöften för egen del?
- Ja, jag har ju det. Jag lovade att jag skulle sluta röka. Men det går
ju sådär. Har du några löften?
- Ja, jag har lovat att börja träna på gym.
- Hur går det då?
- Det går bra. Jag tränar en eller två gånger i veckan, ungefär.
- Vad duktig du är!
- Tack så mycket!
- Jag funderar faktiskt på om jag ska köpa såna tuggummin…
- Nikotintuggummin?
- Exakt! För det är ju verkligen inte bra att röka så jag måste ju…
- Jag förstår. Såna tuggummin ska man köpa om man röker väldigt
mycket. Hur mycket röker du, ungefär?
- Jag rökte nog kanske nästan ett paket om dagen.
- Oj, det måste bli väldigt dyrt!

- Fruktansvärt dyrt! Jag ska samla till en utlandsresa nu
varje år. (klipp lite)
- Det låter bättre än att röka.
- Eller hur?
- Vart vill du åka?
- Jag skulle nog vilja åka till Grekland, tror jag.
- Grekland? Fint!
- Så det är bara att köpa nikotintuggummin och infria sitt
nyårslöfte!
- Det låter bra! Lycka till!
- Tack, Olov! Detsamma!

Nya ord
har avlagt nyårslöften

har lovat att börja eller sluta göra

något
under det nya året
för egen del

själv

sådär

inte så bra

tuggummin (plural)

“godis” att tugga på

nikotintuggummin

tuggummin med nikotin (samma ämne som
finns i cigaretter)

fruktansvärt

hemskt, förfärligt (här: mycket)

infria sitt nyårslöfte

hålla det som man lovat på nyårsdagen

Grammatik
När man pratar om hur ofta man gör något använder man fraser som:
en gång/flera gånger om dagen
en gång/flera gånger i timmen
i veckan
i månaden
en gång/flera gånger o
 m året
Man kan också säga per dag, per vecka, per månad, per år istället (OBS! Obestämd form!)

Träna mera!
Hade du ett nyårslöfte? Har du hållit det? Berätta!
Skriv några meningar om hur ofta du gör olika saker.

Hörförståelse - rätt eller fel?

1. Susanne har lovat att sluta röka.
2. Det går bra för henne.
3. Hon rökte ett paket om dagen.
4. Olov tycker att nikotintuggummin funkar bara om man inte har rökt
så mycket.
5. Olov har börjat träna på gym.
6. Han tränar varje dag.
7. Susanne ska åka till Grekland nästa månad.

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

