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VÅGA SNACKA
Ordlista
Svenska
en avfart, flera avfarter

Förklaring på svenska eller ditt modersmål

en rondell, flera rondeller
Gör en u-sväng!
Hur är läget?
att uppoffra, uppoffrar, uppoffrade, uppoffrat
*en framtid, flera framtider
*stolt över
en utbildning, flera utbildningar
att uppfinna något, uppfinner,
uppfann, uppfunnit
en ingenjör, flera ingenjörer
*en motor, flera motorer
en teknik, flera tekniker
en bildemontering, flera bildemonteringar
*en utmaning, flera utmaningar
*en körlektion, flera körlektioner
köra bil, kör, körde, kört
*ta körkort, tar, tog, tagit
*en regel, flera regler
en körlärare, flera körlärare
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Svenska
att fokusera, fokuserar, fokuserade, fokuserat

Förklaring på svenska eller ditt modersmål

ett lager, lager
en ratt, flera rattar
en backspegel, flera backspeglar
en växelspak, flera växelspakar
en blinkers, flera blinkers
en gaspedal, flera gaspedaler
en koppling/en kopplingspedal,
flera kopplingar, flera kopplingspedaler
ett dragläge, flera draglägen
ett säkerhetsbälte, flera säkerhetsbälten
ett däck, flera däck
att backa, backar, backade, backat
att boka en lektion, bokar, bokade, bokat
en trafikskola, flera trafikskolor
ett körkortstillstånd, flera körkortstillstånd
en synundersökning, flera synundersökningar
*en strategi, flera strategier
Det funkade jättebra.
*att umgås, umgås, umgicks, umgåtts
nervös
metodiskt
att trampa ner kopplingen, trampar,
trampade, trampat
att vrida på nyckeln, vrider, vred, vridit
Nu går motorn.
en viljestyrka, flera viljestyrkor
känn dragläget, känna, känner, kände, känt
*en nybörjare, flera nybörjare
att riskera sitt liv, riskerar, riskerade, riskerat
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Bilens delar

När man ska lära sig köra bil är det bra att veta vad bilens olika delar heter. Titta på
avsnittet igen. Titta därefter på bilderna och skriv den siffra som hör ihop med ordet
för bildelen. Ta hjälp av ett lexikon om du inte förstår alla ord.
____en ratt

____en backspegel

____en växelspak

____en blinkers

____en gaspedal

____en koppling

____ett säkerhetsbälte

____ett däck

____en bromspedal

____en dörr

____en vindruta

____en strålkastare
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Riktning och befintlighet
I programmet säger Jonas ”kolla bakåt”. Både bakåt och bakom tillhör ordklassen adverb,
men vad är det för skillnad mellan dem? Här finns en övning.
RIKTNING

EXEMPEL

BEFINTLIGHET

EXEMPEL

hit

Hon springer hit

här

Hon är här

dit		

där

bak/bakåt*		

bakom

fram/framåt*		

framme

hem		

hemma

upp		

uppe

ner		

nere

*Både bak och bakåt, och fram och framåt används på samma sätt och betyder samma sak. De är
båda ungefär lika vanliga.

Välj bland adverben ovan och fyll i ett som passar.
Ibland kan det finnas flera alternativ.
1. Jag är jättetrött kan vi inte åka___________________________________________och sova?
2. Det var en lång resa, men nu är vi äntligen_________________________________i Köpenhamn.
3. Titta noga i backspegeln om du ska köra___________________________________________!
4. Var sover du? Sover du_________________________________________i källaren?
5. Det finns gott om mat_______________________________så du behöver inte ta med dig något.
6. Kom_______________________________________________________________genast!
7. Vem är det som sitter__________________________________________________________?
8. Katten kan inte klättra_________________________________________________från trädet.

Fundera på:
Vad blir skillnaden i betydelse om du väljer olika adverb, som i meningen:
”Kom hit/upp/ner/hem genast!”?
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Väder
Fundera på följande frågor:
1. Varför säger Eshika att hon är snödrottningen?
2. I Sverige är det bra att kunna prata om vädret eftersom det är något vi ofta talar om.

Talar man ofta om vädret också i andra länder du har varit i?

Här är några vanliga väderuttryck som är bra att kunna.
Översätt dem till ditt modersmål eller förklara vad de betyder på svenska.
Det är vackert väder.

Det stormar.

Det är dåligt/tråkigt väder.

Solen skiner.

Det snöar.

Det är varmt.

Det är snöstorm.

Det är molnigt/mulet/grått.

Det regnar.

en regnskur

Det duggar/duggregnar.

en värmebölja

Det blåser.

ett högtryck/lågtryck

När man pratar om väder brukar man dela in Sverige i tre delar: Götaland, Svealand och
Norrland. Ta reda på var de olika delarna ligger och skriv in dem på Sverigekartan.
Gå in på SVT eller en annan kanals hemsida. Där finns klipp om vädret att titta och
lyssna på. Vad säger meteorologen? Hör du några av uttrycken som du precis har lärt dig?
Gör ett eget väderinslag med inspiration från tv-meteorologen. Använd en karta över
Sverige eller ett annat land och var meteorolog. Peka och tala om vilket väder det ska vara
nästa dag. Arbeta gärna i par och skriv först ett manus tillsammans. Spela därefter in varandra med hjälp av mobiltelefon eller surfplatta. Gör som Eshika, öva på de nya orden och
uttrycken genom att titta på filmen.
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