Nivå: D – Hör/Ordkunskap

Tema: Hör och ordkunskap
Instruktion:
Lyssna på ljudfilen och svara på frågorna som hör till uppgiften.
Börja med att titta igenom ordlistan, så att du förstår de ord och uttryck
som finns med i hörövningen.

Uppgift:
ILKES LIVSHISTORIA – ORDLISTA
Barndom = första tiden i livet när man var barn
Minnen = händelser eller perioder i livet som man inte har glömt, som man
kommer ihåg och som man ibland tänker på
Barndomsminnen = Minnen som man har från sin barndom
Struktur = ordning
Feg = motsatsen till modig, rädd att prova något nytt
Bättre livsförutsättningar = bättre situationer i livet som gör att livet blir
bättre och lättare att leva
Falla sönder = förstöras
På livstid = för alltid, hela livet
Mansdominerad bransch = ett yrke som har flest män
Eftertraktad = populär
Uppenbart = tydligt
Krossade planer = planer som man har haft som man inte har lyckats göra
Besvärliga = jobbiga, svåra
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Att hålla hoppet uppe = att fortsätta att hoppas att något ska bli bra
Samlades = träffades tillsammans
Atmosfären = kan betyda olika saker, men i Ilkes berättelse menar hon
miljön eller omgivningen
Marinofficer = ett yrke: militär som arbetar på båtar
Välja en annan väg i livet = att göra något annat i sitt än det man har idag
Politiska problem = problem som man har pga. av politiska orsaker
Fnittra = skratta
Rotad = van vid i en situation
Förvirrad = att man är lite kaotisk, att man inte har ordning i sina tankar

Kamin =

, plats som man kan elda i för att få värme

Immiga fönster = fönster som är fuktiga för att det har regnat tidigare, våta
Skolbarnen = Barn som går i skolan
Förnimma = märka eller uppfatta något (i sin berättelse menar Ilke att hon
minns)

Mandarinskal = skal av mandarinfrukten
. Skillnaden mellan
mandrainfrukt och clementin är att mandarin har kärnor
Mysiga = trevliga, sköna
Lyckad student = En student som är duktig i skolan och har klarat av sina
studier bra
Avgöra = bestämma
Protestera = säga emot, visa att man inte är nöjd
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Pensionär = När man har blivit äldre och inte längre jobbar, en person som
har gått i pension
Höll inte med = tyckte inte samma sak
Anställning = jobb. arbete
Trollkarl = magiker, en person som kan trolla
Härnäst = nästa gång
Tårögd = ögonen fyllda med tårar för att man har gråtit
Rastlös = orolig
Konstutställningar = platser där man visar upp konst
Kärlekshistoria =en historia eller berättelse om kärlek
Verklighetstrogen = levande, något som skulle kunna hända i verkliga livet
Tagit död på = dödat, förstört
Följa drömmar = göra det man vill göra i sitt liv, att ha drömmar som man
bestämmer sig för att förverkliga
Kritisera = ge negativ kritik till någon, döma
Råd = hjälp till att få idéer
Tillbringa = vara, vistas
Barndomen har flugit sin väg = när barndomen har fort kommit och gått
utan att man har märkt något
Kreativitet = att kunna ha fantasi och kunna skapa saker
Seminarier = föreläsningar, lektioner
Kreativitetsseminarier = seminarier som handlar om att vara kreativ
(skapande och produktiv)
Överlycklig = mycket glad
Vägledning = hjälp
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Så småningom = snart
Att bortse från = att strunta i, att inte bry sig om
Magkänsla = när man har en känsla att något är bra eller dåligt utan att ha
bevis eller fakta om hur det är
Gemensamma intressen = att ha samma intressen
Galna = Tokiga, inte friska i huvudet, konstiga (Ilke skojar om detta)
Att vara ”vid sina sinnens fulla bruk” = ett uttryck man använder när
man vill förklara att någon inte tänker normalt. Att man tänker lite galet
t.ex.
Diktare = poet, en person som skriver dikter
Framåtanda = ambition, energi
Inget tvivel = att man inte behöver tänka på saken, man är säker på hur
man vill ha det
Instämmer = håller med
Publicera en bok = skapa en bok och få den tryckt så att den är färdig att
läsa
Utmanande uppgift = en uppgift med höga krav och som kan vara svår att
göra
Huvudpersoner = de viktigaste personerna i en film eller bok

Noshörning = ett djur,
Finansiera = betala, ansvara för kostnaden
Bekosta = betala
Upplevelse = händelse, erfarenhet av en händelse i livet
Ångra = önska att man inte hade gjort något man redan har gjort
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Felaktigt = fel, inte rätt
Hoppa av = sluta, lämna
Tvetydiga = otydlig i sin åsikt, att ha flera olika åsikter, idéer eller tankar
om något
Intryck =uppfattning eller känslan man får om något
Styra över sina känslor = bestämma över sina känslor
Brevinkastet = där posten kommer in genom dörren
Lyckotårar = tårar man får för att man är lycklig eller glad, att man gråter
av glädje
Piloter= (en pilot)en förare av ett luftfartyg, exempelvis flygplan eller
helikopter.

ILKES LIVSHISTORIA - FRÅGOR
1. Vilken stad kommer Ilke ifrån?
2. Vilket yrke hade hon innan hon när hon bodde i Turkiet?
3. Ilke berättar om två olika barndomsminnen. Vilket är det första
barndomsminnet hon berättar om?
4. Varför flyttade Ilkes familj ofta när hon var barn?
5. Varför protesterade Ilkes föräldrar när hon sa att hon ville studera till
lärare?
6. Var fick Ilke information om att ”kreativitets seminarium” skulle hållas?
7. Ilke berättar att hon och hennes kompisar i kreativitets seminarium hade
några saker gemensamt, trots att de hade olika bakgrund. Vilka
gemensamma intressen hade de?
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8. När Ilke gick på kreativitets seminarium, fick hon och hennes
klasskompisar en spännande och utmanade uppgift att göra. Vad var det
för uppgift?

9. Varför flyttade Ilke och hennes man till Malmö?

10.Hur kändes det för Ilke första dagen när hon började studera SFI i
Malmö?

11.Vad var det för paket Ilke fick en dag och vem hade skickat paketet?

12.Vad heter boken som Ilke har fått publicerad i Turkiet?
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