
Kaunis sää (A2)

Eero: Tänään täällä Lapissa on hyvin kaunis ja aurinkoinen ilma. Taivaskin on pilvetön.
Liisa: Kyllä, todellakin! Tämä kesä on ollut ihanan lämmin.
Eero: Minulle tämä kesä on ollut liian lämmin, melkein yhtä lämmin kuin Välimeren ilmasto.
Liisa: Mutta onneksi tänään on viileämpää. Tänään on kaksikymmentä astetta lämmintä, eilen oli jopa
kolmekymmentä astetta.
Eero: Tiedätkö minkälainen sää on nyt Helsingissä?
Liisa: Joo, sääennusteen mukaan Helsingissä on rankkasade. Merellä oli jopa myrsky. 
Eero: Onko siellä yhtä lämmintä kuin Lapissa?
Liisa: Ei, paljon kylmempää. Vain neljätoista astetta lämmintä.
Eero: Kuten on tapana sanoa: Suomen kesä on kylmä ja arvaamaton, mutta onneksi ei sada lunta.
Liisa: Tännekin luvattiin huomiseksi ukkosta ja sadetta. Lämpimät ja aurinkoiset säät taitavat loppua
tämän kesän osalta. 
Eero: Mennään siis pian uimaan, ennen kuin sää kylmenee! 
Liisa: Nyt kyllä tuulee kovasti. Aallot ovat liian suuria.
Eero: Pahus, olet oikeassa. Ja nyt alkoi satamaan vettä! Onko sinulla sateenvarjoa?
Liisa: On. Maa on nyt märkää. Varo, ettet liukastu.

Did you understand the text?

1) Minkälainen sää on Lapissa tänään?

Pilvetön ja aurinkoinen
Pilvinen ja tuulinen
Kylmä ja sumuinen
Lämmin ja pilvinen

a)
b)
c)
d)

2) Miten lämmintä on Lapissa tänään?

Kolmekymmentä astetta

Neljätoista astetta

Kaksikymmentä astetta

Kaksitoista astetta

a)

b)

c)

d)

3) Minkälainen sää on Helsingissä tänään?

Sateinen ja yhtä lämmin kuin
Lapissa
Myrskyinen ja lämmin
Sateinen ja kylmempi kuin Lapissa
Aurinkoinen ja lämmin

a)

b)
c)
d)

4) Miksi Eero mainitsee Välimeren ilmaston?

Hän tykkää Välimeren ilmastosta

Hän haluaa matkustaa Välimerelle

Hänestä Välimeri on yhtä kylmä kuin
tämä kesä

Hänestä Välimeren ilmasto on melkein
yhtä lämmin kuin tämä kesä

a)

b)

c)

d)

5) Mitä Eero ajattelee tästä kesästä?

Kesä on ollut liian kylmä
Kesä on ollut liian kuuma
Kesällä on satanut lunta
Kesällä on ukkostanut paljon

a)
b)
c)
d)

6) Miksi Eero ja Liisa eivät mene uimaan?

On liian kylmää

Alkoi ukkostamaan

On liian sumuista

On liian tuulista ja sateista

a)

b)

c)

d)
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