Lektion 5

Fede bukser
Dialog
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:
Gitte:
Lotte:

Jeg har købt nogle vildt fede bukser.
Er det rigtigt? Må jeg ikke se?
Jo, jeg henter dem lige.
Ok.
Prøv lige at se.
Hold da op! Hvor har du købt dem
henne?
Jeg har købt dem i OZ.
Jamen, var de så ikke dyre?
Næ, det var de ikke.
De kostede kun 798.
Det var da billigt.

Gitte:
Lotte:

De sidder rigtigt godt.
Hvad er de egentlig lavet af?
De er dejlig bløde.
Bomuld.

Lotte:
Gitte:

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

Lotte:

Så er de også rare at have på.
Det er de.
Prøv at se, hvad jeg også fandt.
Den har du også købt i OZ?
Ja.
Ja.
Den kostede kun 999.
Det var helt vildt billigt.
Var det tilbud?
Ja, de kostede normalt 1250.
Nå, men kan du ikke prøve
at tage det på engang?
Jo.
Ej, det klæder dig.
Det er rigtig pænt. Rigtig pænt.
Tak.

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

Udtale

Ex: Hvád har de kóstet?

Hvordan udtales de understregede ord?

1. Jeg har købt nogle vildt fede bukser.

1. Må jeg ikke se?

2. Er det rigtigt?

2. Jeg henter dem lige.

3. Må jeg ikke se?

3. Prøv lige at se.

4. Jeg henter dem lige.

4. Hvad er de lavet af?

5. Hvor har du købt dem?

5. De er dejlig bløde.

6. Var de ikke dyre?

6. De er rare at have på.

7. De kostede kun 8 hundrede kroner.

7. Den har jeg også købt i OZ.

8. Hvad er de lavet af?

8. Kan du ikke prøve at tage det på?

9. De er dejlig bløde.

9. Det klæder dig.

10. De er rigtig pæne.

10. Det er rigtig pænt.
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Svar på spørgsmålene
1. Har Lotte købt nyt tøj?
__________________________________________________________________________________
2. Har hun købt tøjet i HM?
__________________________________________________________________________________
3. Kostede bukserne 998 kr?
__________________________________________________________________________________
4. Er bukserne lavet af uld?
__________________________________________________________________________________
5. Er bukserne bløde?
__________________________________________________________________________________
6. Var blusen på tilbud?
__________________________________________________________________________________
7. Kostede blusen 799 kr?
__________________________________________________________________________________
8. Kostede blusen normalt 918 kr?
__________________________________________________________________________________
9. Vil Gitte gerne se Lotte i tøjet?
__________________________________________________________________________________
10. Prøver Lotte tøjet?
__________________________________________________________________________________
11. Synes Gitte, tøjet er pænt?
__________________________________________________________________________________
12. Siger Gitte, tøjet er grimt?
__________________________________________________________________________________

Sætningsskema: Ja/nej - Spørgsmål

Tøjet er lavet af

1

Var

blusen

dyr

?

2

Koster

den

998 kr.

?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Er

den

lavet af uld

?

Størrelse

4

Har

Lotte

købt tøjet

?

5

Prøver

hun

tøjet

?

6

Synes

Gitte

det er pænt

?

S
M
L
X

Verbum

Subjekt

1

2

?

uld / wool
bomuld / cotton
silke / silk
acryl / acrylic
_________________
_________________

=
=
=
=

lille / small
mellem / medium
stor / large
extra
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1

2
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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.

Lotte henter en pose tøj
Hun tager et par bukser op
Hun viser Gitte bukserne
Gitte kigger på bukserne
Hun mærker på bukserne
Hun lægger dem sammen
Lotte tager en bluse op
Hun viser Gitte blusen
Gitte kigger på blusen
Lotte prøver tøjet
Gitte stirrer på Lotte
Lotte danser rundt

Hent en pose tøj!
Tag et par bukser op!
Vis bukserne frem!
Kig på bukserne!
Mærk på dem!
Læg dem sammen!
Tag en bluse op!
Vis blusen frem!
Kig på blusen!
Prøv tøjet!
Stir på tøjet!
Dans rundt!
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Læs

Find alle verber

Lotte har lige købt nyt tøj. Hun henter en pose
med tøjet. Hun har købt det i OZ. Lotte tager
et par bukser op og viser dem til Gitte. De
kostede kun 798 kr. Gitte kigger på bukserne
og mærker på dem. De er lavet af bomuld, og
de er meget bløde. Så tager Lotte en bluse op
og viser den til Gitte. Blusen var på tilbud, så
den var meget billig. Blusen kostede kun 999
kr. Normalt kostede den 1250 kr.
Gitte vil gerne se Lotte i tøjet, så Lotte går ud
og prøver det. Så kommer hun ind i stuen og
danser rundt. Gitte stirrer på Lotte og siger:
Det er pænt. Rigtig pænt!

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

.........................................................................
Modsætninger
1.
ny / gammel
2.
dyr / billig
3.
blød / hård
4.
pæn / grim

Pronomier: den / det / de
1.
en bluse
→ den
2.
et tørklæde
→ det
3.
et par bukser → de
4.
to jakker
→ de

Adjektiver: bøjninger
- / t
/ e
1.
ny / nyt / nye
2.
billig / billigt / billige
3.
blød / blødt / bløde
4.
pæn / pænt / pæne

Ny: bøjninger
ny / nyt / nye
1.
en ny bluse
2.
et nyt tørklæde
3.
et par nye bukser
4.
to nye jakker

-

den er ny
det er nyt
de er nye
de er nye

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

Dialog 2

A: Jeg har ________ nogle vildt fede bukser.
B: Er det __________. Må jeg se?
A: Ja, jeg __________ dem lige.
Prøv lige at ____.
B: Hold da op. Hvor ______ du købt dem henne?
A: Jeg har købt ______ i OZ.
B: Hvad er de egentlig ________ af?
A: __________ . Prøv lige at mærke.
B: Ja, de er dejlig ________.
A: Ja, det er de. Og de sidder ________.

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

Jeg ______ også købt en bluse.
Hvad __________ den?
Den kostede ______ 999.
Det var da __________. Var det tilbud?
Ja, det var det. Den kostede __________ 1250.
Kan du ikke lige __________ den?
Jo. Det ______ jeg godt.
Ej, den __________ dig.
Den er __________ pæn.

A: ______.
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