
En samtale på sommerferien (A1)

Far: Idag er det dejligt vejr. Skal vi ikke tage på stranden?
Mor: Det kan vi godt. Hvad skal vi huske at tage med?
Maria: Vi må ikke glemme solcremen, solbrillerne, solhatten, håndklæderne og badetøjet. 
Far: Ja, og glem ikke madpakkerne og måske nogle snacks. 
Mor: Hvilken strand skal vi tage på? 
Far: Der er flere at vælge imellem, men jeg foreslår den der ligger uden for byen.
Maria: Det lyder som en god idé. Skal vi tage bussen derhen?
Mor: Nej, lad os låne nogle cykler på hotellet og cykle derhen. 
Far: Det bliver morsomt at cykle med alt vores grej. Hvor langt væk ligger den strand?
Maria: Jeg mener det er 7 kilometer uden for byen. Det bliver godt! For så får vi lidt motion, og så har
vi fortjent en is i eftermiddag. 
Far og Mor griner, fordi de véd at uanset om de cykler eller ej, vil Maria have is om eftermiddagen.

Did you understand the text?

1) Hvordan er vejret?

Det regner
Det er overskyet
Det sner
Det er skyfrit

a)
b)
c)
d)

2) Hvilken af de følgende ting tager de IKKE med
på stranden?

Solcreme

Badering

Håndklæde

Solbriller

a)

b)

c)

d)

3) Hvem foreslår at cykle derhen?

Far
Mor
Maria
Hotellets personale

a)
b)
c)
d)

4) Hvor får de cyklerne fra?

De har dem med fra Danmark

De køber dem

De låner dem på hotellet

De lejer dem

a)

b)

c)

d)

5) Hvorfor mener Maria de har fortjent en is?

Fordi det er varmt
Fordi de er gode mennesker
Fordi det er den sidste dag på
ferien
Fordi de cykler og får motion

a)
b)
c)

d)

6) Hvorfor griner far og mor til sidst?

Fordi Maria altid vil have is

Fordi Maria fortalte en joke

Fordi Maria ikke kan snakke ordentligt

Fordi Maria kilder dem

a)

b)

c)

d)
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