KAPITEL 5
LÄSFÖRSTÅELSE
Rätt eller fel?
rätt
1. Eva svarar alltid på sms från Ali.
¨
2. Ali och Eva ska springa mer än 20 kilometer.
¨
3. Eva gillar att springa.
¨
4. Ali brukar springa varje kväll.
¨
5. Ali och Eva äter lunch tillsammans, innan de springer.
¨
6. Ali har köpt en present till Eva.
¨
7. Eva säger att hon älskar rosa nattlinnen.
¨
8. Ali har feber.
¨
9. Förra året kom Eva på tionde plats i DN Stockholm halvmarathon. ¨
10. Före tävlingen är Ali mycket pigg.
¨
11. Ali tänker mycket på Eva när han springer.
¨
12. Ali blir förvånad när han ser Malin och Babak i publiken.
¨
13. Babak är inte intresserad av sport.
¨
14. Ali är inte trött när han kommer till Norrbro.
¨
15. Malin tycker att Ali har sprungit dåligt.
¨
16. Eva ger Ali en frukt och ett paket.
¨

fel
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Skriv svar på frågorna
1. Vad är det för veckodag den 15 september?
_______________________________________________________________________________
2. Har Eva svarat på alla Alis mejl och sms?
_______________________________________________________________________________
3. Brukar Ali träna lika ofta och lika mycket som Eva?
_______________________________________________________________________________
4. Vad gör Ali och Eva före tävlingen?
_______________________________________________________________________________
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5. Vad finns det i paketet som Ali ger till Eva?
_______________________________________________________________________________
6. Börjar Ali springa DN Stockholm halvmarathon före Eva?
_______________________________________________________________________________
7. Vad gör Malin och Babak när Ali springer förbi?
_______________________________________________________________________________
8. Vad tänker Ali på när han springer?
_______________________________________________________________________________
9. Hur mår Ali när han kommer i mål?
_______________________________________________________________________________
10. Vad gjorde Eva när hon väntade på Ali?
_______________________________________________________________________________
Skriv
Skriv kort och berätta innehållet i kapitel 5. Läs sedan din text för en kompis.
Diskutera
Vad händer i nästa kapitel? Vad finns det i paketet som Eva ger Ali?
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GRAMMATIK
Välj rätt alternativ
Ali och Eva _________________________ (1) varandra sedan förra söndagen. Ali är intresserad
_____________ (2) Eva, __________________ (3) skrivit flera mejl och sms till henne. Ali tränar
bara ibland, men _____________________________ (4). Eva sprang DN Stockholm halvmarathon
förra året, men __________________ (5) sprungit så långt.
Före tävlingen äter Ali lunch hemma ________ (6) Eva. Ali _______________________ (7).
Det finns ett nattlinne i ___________________ (8).
Ali och Eva __________________________ (9) när de äter lunch.
Ali ______________ (10) långsamt. Han _____________________ (11) för att dricka vatten.
Malin och Babak står i publiken och _______________ (12) till Ali.
Ali säger att han springer dåligt, men _______________________ (13) och ger honom en banan.
Och så __________________ (14) ett paket.
1
a. har träffat inte
b. inte har träffat
c. har inte träffat

2
a. av
b. på
c. för

3
a. så har han
b. har han så
c. så han har

4
a. joggar Eva varje dag
b. varje dag Eva joggar
c. Eva joggar varje dag

5
a. Ali har aldrig
b. aldrig Ali har
c. har Ali aldrig

6
a. vid
b. av
c. hos

7
a. Eva ett paket ger
b. ger Eva ett paket
c. ger ett paket Eva

8
a. paket
b. paketen
c. paketet

9
a. inte pratar mycket
b. pratar inte mycket
c. inte mycket pratar

10
a. springer
b. springa
c. springde

11
a. stannar ofta
b. ofta stanna
c. stanna ofta

12
a. vinkade
b. har vinkat
c. vinkar

13
a. honom Eva kramar
b. kramar Eva honom
c. Eva kramar honom

14
a. ger honom hon
b. ger hon honom
c. hon ger honom
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GRAMMATIK
Substantiv: singular och plural obestämd form
		
singular: -a →-or

en
en gurka, två gurkor

singular: slutar på vokal → -n

ett
ett äpple, två äpplen

singular: e/ing → ar
		

en pojke, två pojkar
en tidning, fyra tidningar

en stavelse → ofta –ar
men ibland -er

en bil, bilar
en kö, köer

singular: slutar på konsonant → =		

ett bord, två bord

flera stavelser med betoning på sista → -er en tomat, två tomater
		
en station, två stationer
singular: -are → =
Skriv en eller ett och plural
1.

en

vecka

veckor

2. _______ mejl

________________

3. _______ dag

________________

4. _______ tävling

________________

5. _______ kväll

________________

6. _______ tåg

________________

7. _______ tunnelbana ________________
8. _______ dörr

________________

9. _______ kram

________________

10. _______ paket

________________

11. _______ reaktion

________________

12. _______ nattlinne

________________

13. _______ färg

________________

14. _______ stol

________________

15. _______ kök

________________

16. _______ ansikte

________________

17. _______ bord

________________

18. _______ timme

________________

19. _______ mål

________________

20. _______ kropp

________________
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Fyll i substantiv
Fyll i ett substantiv som passar i singular eller plural obestämd form. Välj från listan på förra sidan.
Ali har längtat efter Eva en hel ________________ (1). Han har skrivit flera ____________ (2) och
sms till henne. I dag ska de springa en ________________ (4) som heter DN Stockholm marathon.
Ali åker tåg till Tensta. Det går många ________________ (6) mellan Västerås och Stockholm. Ali
ringer på Evas ________________ (8). Hon öppnar och Ali ger henne en ________________ (9)
och ett ________________ (10). Eva berättar inte för Ali att hon har många ________________
(12) i olika ________________ (13) i garderoben.
Ali springer i mer än två ________________ (18).

FRITID
Eva älskar att jogga. Vad gör du på fritiden? Sätt kryss i rutorna. Diskutera sedan dina svar med
någon/några i gruppen.
		
aldrig
sällan
ibland
ofta
alltid
1. spelar dataspel	  ¨
¨
¨
¨
¨
2. går på fotbollsmatch	  ¨
¨
¨
¨
¨
3. tittar på tv	  ¨
¨
¨
¨
¨
4. är tillsammans med min familj ¨
¨
¨
¨
¨
5. går på biblioteket	  ¨
¨
¨
¨
¨
6. läser tidningar	  ¨
¨
¨
¨
¨
7. tittar på film hemma	  ¨
¨
¨
¨
¨
8. går på stan	  ¨
¨
¨
¨
¨
9. motionerar	  ¨
¨
¨
¨
¨
10. läser böcker 	  ¨
¨
¨
¨
¨
11. är tillsammans med kompisar	  ¨
¨
¨
¨
¨
12. går på bio	  ¨
¨
¨
¨
¨
13. går på teater	  ¨
¨
¨
¨
¨
14. går på konsert	  ¨
¨
¨
¨
¨
15. går på krogen	  ¨
¨
¨
¨
¨
16. lagar mat	  ¨
¨
¨
¨
¨
17. samlar frimärken	  ¨
¨
¨
¨
¨
18. vandrar i skogen/i naturen	  ¨
¨
¨
¨
¨
19. gör en utflykt	  ¨
¨
¨
¨
¨
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Skriv om din fritid
Vad brukar du göra på måndagar/på måndagarna?/Vad ska du göra på måndag?
Exempel: På måndagar/På måndagarna brukar jag studera på biblioteket.
På måndag ska jag gå på gym.
Skriv egna exempel och intervjua sedan varandra.
1. På måndagar/På måndagarna ______________________________________________________
2. På måndag ska __________________________________________________________________
3. På tisdagar/På tisdagarna _________________________________________________________
4. På tisdag ska jag _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Intervjua varandra
Vilken aktivitet är mest spännande/tråkigast/farligast/säkrast/dyrast/billigast/trendigast …?
Intervjua dina kurskompisar.
klättra i berg
gå på fotbollsmatch
åka snowboard
hoppa bungyjump

åka forsränning
åka skateboard
paddla kanot
surfa på internet

dyka
åka slalom
hoppa fallskärm
vindsurfning
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