
Bestevennen Min (A1)

Jeg er så glad! Det er fordi jeg har en bestevenn som heter Emma. Hun går i klassen min og det er fint
å vite at jeg alltid har noen å leke med på skolen.  Vi har kjent hverandre siden barnehagen. Vi var tre
år når vi ble kjent og har vært bestevenner siden.

Emma har lyst, langt hår og blå øyne. Hun er litt høyere enn meg. Hun er utrolig snill og vi krangler
nesten aldri. Vi finner på mye rart sammen. Vi kan leke, bade eller bare prate sammen. Vi ler alltid mye
og hun får meg alltid glad.

Foreldrene våre er også venner og til sommeren skal vi reise på ferie sammen. Vi skal ta fly til Spania
og der skal vi bade og leke hele dagen. Det kommer til å bli så utrolig gøy!

Did you understand the text?

1) Hvorfor er jeg glad?

Fordi jeg har en hund
Fordi jeg har en katt
Fordi jeg har en bestevenn
Fordi jeg har ferie

a)
b)
c)
d)

2) Hva heter bestevennen min?

Emma

Gemma

Trine

Hilde

a)

b)

c)

d)

3) Hvor møtte jeg Emma?

På skolen
I barnehagen
På ferie
I nabolaget

a)
b)
c)
d)

4) Hvordan ser Emma ut?

Lang, lyst hår og blå øyne

Langt, lyst hår og brune øyne

Brunt, langt hår og blå øyne

Brunt, kort hår og brune øyne

a)

b)

c)

d)

5) Hva syns jeg er så bra med Emma?

Hun er snill og får meg alltid sur
Hun er snill og får meg alltid glad
Hun er snill og grei
Hun er søt

a)
b)
c)
d)

6) Hva skal vi gjøre sammen til sommeren?

Reise på hytta

Bade og leke

Reiste til Spania

På skolen

a)

b)

c)

d)
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