Finn synonym
Finn ett ord i teksten som betyr nesten det samme som ordet med fet skrift.(6 oppgaver).
1:
Det var mange kjølige 1 dager i fjor sommer.
Om sommeren kan det være ganske varmt i Norge. Sommeren varer tre måneder fra og med
juni. Altså juni, juli og august. Om kveldene er det ofte en annen temperatur enn midt på dagen.
Men det er ikke akkurat vanlig med kalde kvelder i sommermånedene.
2:
I byen vår er det mange forskjellige 2 bedrifter.
Det er viktig med mange bedrifter i en kommune. Arbeidsplasser finnes både i det offentlige og
i det private næringsliv. En kommune som har mange ulike arbeidsplasser, er populær å bo i.
3:
I dag er det yr 3 i luften.
Om vinteren kan det være snø både i lufta og på bakken. Våren er mild og fin. Høsten er tida
for småregn med mye vind og ruskevær. Sommeren er tida for lys og varme.
4:
Jeg drikker vann 4 hver dag.
Det er viktig å drikke hver dag. Vi er ofte flinke til å spise mat, men det er like viktig å få i seg
nok væske. På skolen kan det være lurt å ha med seg en flaske som en kan drikke av.
5:
I år blir det mange festligheter 5 i mai.
Grunnloven vår er 200 år 17. mai, og da blir det markeringer over hele landet. Som du vet,
Norge har vært et selvstendig land siden 1905. Grunnloven fikk vi i 1814 etter at unionen med
Danmark var slutt.
6:
Du kan handle mat i butikker6. (Kan du finne 2 synonym).
Det er ikke vanskelig å finne steder å kjøpe mat i Norge. Mat kan du få kjøpt overalt. Kjente
forretninger er Rema 1000, Ica, Spar og Meny. Ja, det finnes flere matkjeder som selger mat.
Hvor handler du det du trenger å spise?

Fasit i Word: Marker den usynlige teksten helt til venstre under streken! Sett på svart skriftfarge.
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kalde
ulike
3
småregn
4
væske
5
markeringer
6
forretninger og matkjeder
2

www.123norsk.com

