Nyheter

Lyssna

de får vänta till efter
sommaren i augusti.

Sommar
Sommaren är underbar.
Många sommarplågor är
getingstick, fästingar,
värmeslag, magsjuka och
soleksem.

Bild: pixabay

Att få en släng av
magsjuka mitt i
sommaren är inte roligt.
Det finns saker du kan
göra för att minska risken
att drabbas.
Minska risken:
Tvätta händerna ofta. Var
försiktig när du grillar.
Använd inte samma fat
för det marinerade köttet
och den färdiga maten.
Värm upp mat som varit
kyld. Kyl mat snabbt.
Blir du sjuk så stanna
hemma minst 48 timmar
efter att du kräkts sist.

Många sparar på vatten
I Sverige har det varit
ovanligt varmt och torrt i
flera veckor. Det börjar
bli ont om vatten.
Kommunerna vill att folk
sparar på vatten. I ca 20
kommuner är det
förbjudet att vattna
trädgårdar.
Göteborg fick i fredags
problem. Delar av staden
fick inget vatten.
Göteborgarna började
genast använda mindre
vatten än vanligt och
krisen gick över.
Men i Stockholm använde
folk till och med mer
vatten än vanligt.

Bild:pixabay

Skatteåterbäringen
Första veckan i juni
skickar skatteverket
pengar till alla som
deklarerat digitalt. Många
får vänta längre med
pengarna. Men de
kommer i slutet av
sommaren.
För det är inte alla som
deklarerar digitalt. Cirka
1,5 miljoner personer
deklarerar på papper och

Kommunerna har tips på
hur vi kan spara vatten.
Stäng av kranen när du
borstar tänderna. Kör bara
diskmaskiner och
tvättmaskiner när de är
fulla. Ha kallt vatten i
kylskåpet så slipper du
spola länge. Tvätta inte
bilen. Duscha i stället för
att bada.

Midsommar
Midsommar är Sveriges
stora sommarfest. Det är
en högtid. Värmen har
kommit och nätterna är
långa och ljusa. Vinter
och kyla är långt borta.
Midsommarstången kläs
och reses, vi binder
kransar och äter sill,
färskpotatis
och jordgubbar. Vi dansar
”små grodorna” och andra
ringlekar runt majstången.
En film om midsommar, klicka på
länken:

https://youtu.be/S9Y3vckdvOE

Bild: www.fotoakuten.se

Svenska medborgare
De senaste åren har det
blivit en tradition att
välkomna Sveriges nya
medborgare på
nationaldagen.
Många firade att de blivit
svenska medborgare. Det
firas på Sveriges
nationaldag, den 6/6.
Städerna bjöd in alla som
blivit svenska medborgare
under året 2017. De firade
med tal, musik och fika.

Bild: Angelica Ottesten
Bild: pixabay

Lyssna och läs nyheterna. Det kan du göra ensam eller tillsammans med kompisar, och
använda qr-reader till qr-koderna. Gör övningsuppgifterna.

Översätt till ditt språk
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risken (risk)
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tradition ………………………………
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leker (leka) ………………………………
tradition ………………………………
firade (fira)………………………………
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………………………………

Frågor

Film om frågeord

1. Vilka sommarplågor finns det?
_________________________________________________________
2. Hur kan du minska risken för maginfluensa?
_________________________________________________________
3. När kommer de första skattepengarna?
_________________________________________________________
4. Vad vill kommunerna att folk sparar på?
_________________________________________________________
5. Vilken stad fick problem med vatten?
_________________________________________________________
6. Vad gjorde folk i Stockholm?
_________________________________________________________
7. Ge två tips på hur du kan spara vatten.
_________________________________________________________
8. Vad är midsommar?
_________________________________________________________

9. Vad gör vi runt midsommarstången?
_________________________________________________________
10. Vad gör vi på nationaldagen?
_________________________________________________________
11. Vilket datum firar vi nationaldagen?
_________________________________________________________
12. Vad firade vi med?
_________________________________________________________

Svar

1. Sommarplågorna är getingstick, fästingar, värmeslag, magsjuka och
soleksem.
2. Tvätta händerna ofta. Använd inte samma fat för det marinerade köttet
och den färdiga maten. Värm upp mat som varit kyld. Kyl mat snabbt.
3. Första veckan i juni.
4. Kommunerna vill att vi sparar på vatten.
5. Göteborg fick problem.
6. Stockholm använde mer vatten.
7. Tips: Stäng av kranen när du borstar tänderna. Kör bara diskmaskiner
och
tvättmaskiner när de är fulla. Ha kallt vatten i kylskåpet så slipper du
spola länge. Tvätta inte bilen. Duscha i stället för att bada.
8. Sveriges stora sommarfest och en svensk högtid.
9. Vi dansar ”små grodorna” och andra ringlekar runt majstången.
10. Vi välkomnar nya medborgare.
11. 6/6 eller den sjätte juni.
12.Vi firade med tal, musik och fika.

