Lektion 6

Farvel og tak
Dialog
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:

Lotte:

Ved du hvad.
Jeg skal også til at hjemad nu.
Allerede.
Jamen, jeg skal nå at købe ind
og lave mad og alt muligt.
Nå, ja.
Så – jeg vil lige rydde lidt væk.
Nej, nej. Det behøver du ikke.
Jo, jeg tager lige det her.
Lad det bare stå.
Nej – Hvad sagde jeg.
Undskyld, undskyld.
Jamen, det gør ikke noget.
Det gør ikke noget.
Gud, nej. Roserne!
Jeg har glemt at sætte dem i vand.

Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:

Nå, men det går nok.
Vi ses jo i morgen.
Ja, hvad tid skal du møde?
Klokken 8.
Nå, jeg skal først møde kl. 10.
Ok, men så ses vi i frokostpausen.
Ja, her er din jakke.
Tak skal du have.
Og dit tørklæde.
Tak skal du have.
Det har været hyggeligt.
Ja, det har det.
Kan du have det godt.
I lige måde og hils hjemme.
Ja, tak skal du have.
Hej, hej.
Hej, hej.

..........................................................................
Sæt tryk

Udtale

Ex: Farvél og ták

Hvordan udtales de understregede ord?

1. Jeg skal hjem nu.

1. Ved du hvad.

2. Jeg skal nå at købe ind.

2. Jeg skal hjem nu.

3. Lad det bare stå.

3. Jeg skal nå at købe ind.

4. Det gør ikke noget.

4. Jeg vil lige rydde lidt væk.

5. Det går nok.

5. Jeg tager lige det her.

6. Hvad tid skal du møde?

6. Lad det bare stå.

7. Jeg skal møde klokken ti.

7. Hvad sagde jeg.

8. Her er din jakke.

8. Det gør ikke noget.

9. Kan du have det godt.

9. Kan du have det godt.

10. I lige måde og hils hjemme.

10. I lige måde.
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Lektion 6
Svar på spørgsmålene
1. Hvor skal Gitte hen nu?
__________________________________________________________________________________
2. Hvad skal hun lave?
__________________________________________________________________________________
3. Hvorfor taber hun en kop?
__________________________________________________________________________________
4. Hvad siger hun?
__________________________________________________________________________________
5. Hvad siger Lotte?
__________________________________________________________________________________
6. Hvor går Gitte og Lotte hen?
__________________________________________________________________________________
7. Hvorfor ligger roserne på bordet?
__________________________________________________________________________________
8. Hvornår ses de igen?
__________________________________________________________________________________
9. Hvad tid skal Gitte møde?
__________________________________________________________________________________
10. Hvad tid skal Lotte møde?
__________________________________________________________________________________
11. Hvordan siger de farvel?
__________________________________________________________________________________
12. Hvorfor sukker Lotte?
__________________________________________________________________________________
Udråb: Skriv ord eller sætninger som passer til disse udråb
1. Puh! ________________________________________________________________________
2. Av! ________________________________________________________________________
3. Nej! ________________________________________________________________________
4. Puha! _______________________________________________________________________
5. Ah! _________________________________________________________________________
6. Uhm! _______________________________________________________________________
7. Pyt! ________________________________________________________________________
8. Arh! ________________________________________________________________________
9. Gud! ________________________________________________________________________
10. Ej! ________________________________________________________________________
11. Tak, tak, tak! _________________________________________________________________
12.

Årh! ________________________________________________________________________
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Handlinger

Imperativ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gitte kigger på sit ur
Hun rydder op på bordet
Hun taber en kop
Lotte tager Gittes jakke
Gitte tager sin jakke på
Lotte giver Gitte tørklædet
Gitte tager sit tørklæde på
De giver hinanden et knus
Gitte åbner døren
Lotte tænder lyset
Hun lukker døren
Hun smiler og sukker

Kig på dit ur!
Ryd op på bordet!
Tab en kop!
Tag din jakke!
Tag den på!
Tag dit tørklæde!
Tag det på!
Giv et knus!
Åbn døren!
Tænd lyset!
Luk døren!
Smil og suk!
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Læs

Find alle verber

Gitte kigger på sit ur. Klokken er mange. Hun
skal hjem nu. Hun skal købe ind og lave mad.
Gitte rydder op på bordet, men hun taber en
kop. Undskyld! Undskyld! siger hun. Men
Lotte siger: Det gør ikke noget! Pyt med det!
Gitte og Lotte går ud i gangen. Gud nej,
roserne! Lotte har glemt roserne. De ligger på
bordet. Gitte tager sin jakke og sit tørklæde
på. Så giver de hinanden et knus.
De ses igen i morgen. Gitte skal møde klokken
8 og Lotte skal møde klokken 10, men de ses i
pausen. Lotte tænder lyset i gangen. Så lukker
hun døren. Hun smiler og sukker.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

.........................................................................
Beskriv Gitte

Hvilke numre passer
til Gitte?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hun har kort hår
Hun er lys
Hun har kjole på
Hun er tyk
Hun er mørk
Hun er sur
Hun har bukser på
Hun er glad
Hun er tynd
Hun har langt hår
Hun er lille
Hun er sød

Beskriv Lotte

Hvilke numre passer
til Lotte?

.........................................................................
Dialog 1

Dialog 2

A: Jeg ________ hjem nu.
B: Allerede. __________ skal du hjem nu?
A: Jeg skal ____ at købe ind og lave mad.
Jeg vil ______ rydde lidt væk.
B: Det __________ du ikke.
A: Jo, jeg tager ______ kopperne.
B: ______ det bare stå.
Nej - hvad ________ jeg.
A: Undskyld, __________.
B: Det ______ikke noget.

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Vi _______ i morgen.
Ja, hvad tid skal du ________?
Jeg ______ møde klokken 8.
Nå, jeg skal ________ møde klokken 10.
Så ses ____ i frokostpausen.
Ja, det ______ vi.
Det har været ____________.
Ja, det ______ det.
Kan du ______ det godt.
I ______ måde. Og hils hjemme.
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