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KAPITEL 4

LÄSFÖRSTÅELSE 

Rätt eller fel? rätt fel
 1. Ali ringer till Eva tidigt på söndagsmorgonen. ¨ ¨
 2. Ali blir glad när Malin ringer. ¨ ¨
 3. På lördagen gick Ali, Eva och Malin på bio. ¨ ¨
 4. Ali är i badrummet när han pratar i telefon med sin bror. ¨ ¨
 5. Babak bor i samma hus som Ali. ¨ ¨
 6. Ali har mycket mat i sitt kylskåp. ¨ ¨
 7. När Ali har duschat sätter han sig i soffan bredvid Malin. ¨ ¨
 8. Babak hjälper Ali att brygga kaffe och duka fram. ¨ ¨
 9. Malin och Babak märker inte att Ali går ut. ¨ ¨
10. Eva ringer till Ali och säger att hon är på väg till Västerås. ¨ ¨
11. Polisen stoppade Eva när hon körde mot Västerås. ¨ ¨
12. Eva skäms för att polisen stoppade henne. ¨ ¨
13. Eva går in på stationen när hon har parkerat bilen. ¨ ¨
14. Malin och Babak ska äta söndagsmiddag hemma hos Babak. ¨ ¨
15. Ali är äldre än Babak. ¨ ¨

Fyll i ett namn i luckan
Välj mellan Ali, Eva, Babak och Malin

           Malin        ringer till Ali klockan sju på morgonen.

 1. __________________ står utanför Alis ytterdörr när hon pratar med honom i telefon.

 2. __________________ går in i badrummet och pratar med sin bror i telefon.

 3. __________________ vill gärna äta frukost hemma hos Ali.

 4. __________________ studerar till ingenjör.

 5. __________________ har haft en flickvän som heter Malin.

 6. __________________ bor nära sin bror, Ali.

 7. __________________ sitter i soffan när Babak kommer.

 8. __________________ brygger kaffe och dukar fram.

 9. __________________ sätter sig inte vid frukostbordet.

10. __________________ får telefon från Ali när hon sitter i bilen.

11. __________________ kör bil från Tensta till Västerås.

12. __________________ blev stoppad av polisen.

13. __________________ ringer till Evas telefon när Eva har kommit  

  fram till Västerås.
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14. __________________ väntar på Eva inne i stationshuset.

15. _________ och ___________ ska äta söndagsmiddag hemma hos Alis mamma och pappa. 

Sammanfatta
Sammanfatta innehållet i de första fyra kapitlen! Prata eller skriv, börja till exempel:
Ali hade en flickvän som heter Malin. De bodde tillsammans i en tvåa i Västerås …

Diskutera
Vad händer i nästa kapitel?

GÅ ELLER ÅKA?
Går = promenerar
Du kan gå från Stora Torget till bion. Det är inte långt.

Man åker buss, tåg, bil, taxi, tunnelbana, båt, spårvagn, limousine, motorcykel.
Du kan åka buss eller tåg till Stockholm. Buss är mycket billigare.

Bussen, tåget etc. går.
Bussen till Malmö går om tjugo minuter.

Repetera ord
Repetera ord om trafik m.m. på www.lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/index.htm kapitel 16

Välj verb och skriv det i rätt form.
gå går åka  åker

1. – Ursäkta, när ______________ nästa buss till Uppsala? 

 – Jag vet inte.

2. – När ska du ______________ till Frankrike? 

 – På lördag.

3. – Det här tåget brukar ______________ i tid.

 – Ja, men i dag är det försenat.

4. – Hon bor bara 200 meter från sitt jobb. Jag förstår inte varför hon ______________ buss.

 – Nej, det förstår inte jag heller.

5. Peter brukar ______________ bil till jobbet, men i dag fungerar inte  

 bilen så han måste ___________. 

6. Jag tycker om att ______________ på stan på lördagarna.

7. Flyget från London till Stockholm ______________ om en  

 halvtimme. Vi måste skynda oss!
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GRAMMATIK

Verb. Fyll i rätt verbformer.
imperativ  infinitiv  presens preteritum  perfekt
grupp 1 -ar
Gäspa!  ______________  ______________     gäspade    _____________
Titta!  ______________  ______________ ______________   har tittat  
Vakna!  ______________      vaknar    ______________ _____________ 
Svara!  ______________  ______________ ______________   har svarat 
Grupp 2A –er
Ring!  ______________  ______________ ______________   har ringt  
Bestäm!  ______________  ______________     bestämde  _____________ 
Grupp 2 B –er
Märk!  ______________  ______________      märkte    _____________ 
Försök!  _______________     försöker    ______________ ______________
Grupp 3 -r
Bo!      bo        ____________ ______________     har bott  
Grupp 4
Stig!  ______________  ______________      steg         har stigit 
Gå!  ______________  ______________ ______________    har gått  
Stå!     stå       ______________      stod      ______________
Få!  ______________  ______________      fick          har fått   
Sätt!     sätta       ______________      satte      ______________ 
Vinn!  ______________  ______________     vann      ______________
Oregelbundna verb
Var!  ______________        är       ______________ _____________ 
Ha!  ______________       har      ______________ _____________ 
---       veta       _______________     visste         vetat    
---        ---      ska          skulle          ---
Gör!  ______________ _______________ ______________    har gjort  
Kom!    komma     _______________       kom      ___________

Skriv meningar
1. Använd verben i egna meningar. Eller, skriv en historia  
där du använder så många av verben ovan som du kan.
2. Skriv början av kapitel 4 i dåtid!
Ali vaknade tidigt. Det …


