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Lärarhandledningen och arbetsbladen är skapade av Lena Wilhelmsson och Christina Säflund Olsson. Lena är lärare i svenska och franska och förstelärare i svenska
som andraspråk på språkintroduktion på Södra latins gymnasium i Stockholm.
Lena har också bland annat skrivit läromedel i franska och sedan flera år producerat arbetsmaterial till franska radio- och tv-program på UR. Christina är
förstelärare i språkutvecklande arbetssätt och lärare i svenska som andraspråk,
media och drama vid Åva gymnasium där hon undervisar på språkintroduktion.
Christina är även språk-, läs- och skrivutvecklare i Täby kommun.

VÅGA SNACKA
Ordlista
Svenska
att träna på gym, tränar, tränade, tränat

Förklaring på svenska eller ditt modersmål

en skådespelare, flera skådespelare
en fotomodell, flera fotomodeller
*en förebild, förebilder
att bygga en framtid, bygger, byggde, byggt
att kunna vara sig själv, kan, kunde, kunnat
det räcker
en kamera, flera kameror
att stå framför kameran
*en personlighet, flera personligheter
en improvisation,flera improvisationer
en teater, flera teatrar
*ett manus, flera manus
en personlig tränare, flera tränare
att gymma, gymmar, gymmade, gymmat
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Svenska
*Hur kommer det att gå?

Förklaring på svenska eller ditt modersmål

Jag kommer klara det.
*att förbereda sig, förbereder, förberedde,
förberett
*att härma, härmar, härmade, härmat
På återseende!
en knut, flera knutar
att knyta, knyter, knöt, knutit
*lättad
rädd
*överraskad
en muskel, flera muskler
en mening, flera meningar
ett ljud,flera ljud
galet
att missa, missar, missade, missat
*en framtidsplan, flera framtidsplaner
ett bowlingklot, flera bowlingklot
snus, -et
en röst, flera röster
honung, -en
*kämpa, kämpar, kämpade, kämpat
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Verbet gå

I programmet säger Bashar att det var svårt att gå på gatorna i Syrien när det var krig. Jonas
frågar också Bashar hur det går med gymmandet. Hur använder man egentligen
verbet gå?
Verbet gå har många betydelser på svenska.
Välj ett av verben i rutan som kan ersätta verbet går i meningarna nedan.
låter

promenerar
studerar

visas

är leder

1. Jag går till skolan varje dag. Det tar 20 minuter._____________________________________________
2. Jag går i skolan.__________________________________________________________________________________
3. Hur går det? Det går bra._______________________________________________________________________
4. Det går en bra film på bio just nu._____________________________________________________________
5. Går vägen ända fram till huset?______________________________________________________________
6. Hur går den där sången om sommaren?______________________________________________________
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