Lääkärissä (A1)
Otto ei voi hyvin tänään. Hän on sairas ja hän on tullut äitinsä kanssa käymään lääkärissä.
Lääkäri: Hei Otto! Kuulin että voit huonosti tänään. Voisitko kertoa minulle miltä sinusta tuntuu?
Otto: Hei. Heräsin aamulla päänsärkyyn ja minulla on kurkkukipua.
Lääkäri: Selvä. Minä aion tutkia mistä tämä voisi johtua. Mittasitko kuumeesi aamulla?
Otto: Kyllä, mittasin kuumeen, mutta se ei näyttänyt korkeaa lämpötilaa. Kuumemittari näytti vain 36,7
astetta.
Lääkäri: Okei, aion mitata lämpötilasi vielä uudestaan.
Lääkäri tutkii Oton ja antaa Otolle ohjeet paranemista varten.
Lääkäri: Otto, en nähnyt sinun kurkussasi tulehdusta, joten neuvon sinua juomaan paljon teetä.
Lämpötilasi on noussut, se on tällä hetkellä 37,9 astetta. Suosittelen lepäämään ja pysymään sängyssä
tämän päivän. Päänsärkyyn annan lääkettä, jota sinun tulee ottaa aamulla ja illalla, kahden päivän ajan.
Otto: Kiitos paljon lääkäri. Aion juoda paljon teetä, levätä paljon ja ottaa lääkkeeni.
Lääkäri: Parane pian Otto, hyvää päivän jatkoa!
Otto: Hei hei, hyvää päivän jatkoa!

Did you understand the text?
1) Missä Otto on?

2) Mitä Otto kertoo olostaan?

a) Koulussa

a) Hänellä on päänsärkyä

b) Kotona

b) Hänellä on flunssa

c) Lääkärissä

c) Hänellä on selkäkipuja

d) Apteekissa

d) Hänellä on yskä

3) Mitä lääkäri kysyy Otolta?

4) Mitä lääkäri mainitsee Oton lämpötilasta?

a) Onko hän pukeutunut lämpimästi.

a) Otolla ei ole kuumetta

b) Onko hän mitannut kuumetta.

b) Oton lämpötila on laskenut

c) Onko hänellä huono olo.

c) Oton lämpötila on noussut

d) Onko Otolla kuuma.

d) Oton lämpötila ei ole muuttunut

5) Milloin Oton pitää ottaa lääke?

6) Mitä Otto sanoo tekevänsä?

a) Kolme kertaa päivässä

a) Hän aikoo juoda paljon teetä

b) Neljän päivän ajan

b) Hän aikoo mennä kouluun

c) Yhden päivän ajan

c) Hän ei aio levätä

d) Kaksi kertaa päivässä

d) Hän aikoo tulla takaisin lääkäriin
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