Samtale torsdag 17/11/2011
Spørsmål (questions)
Hvilken farge har sola?
Hva heter ukedagene?
Hvilke måneder er vinter?
Hvilke måneder er vår?
Når spiser du frokost?
Hva gjør du om kvelden?

Hva gjør du om morgenen?
På kafe/ restaurant:
Hva koster en kopp kaffe?
Fryser du om vinteren?
Hva liker du best? Kaffe eller te.

Svar (ansewars)
Den er gul
De heter mandag, …
Det er desember, januar og februar.
Det er mars, april og mai.
Jeg spiser frokost klokka…..
Jeg trener.
Jeg ser TV.
Jeg pleier å gå tur.
Jeg liker å lese og slappe av.
Jeg går på norskkurs om torsdagen, de andre
dagene ser jeg TV.
Jeg står opp klokka 7, deretter spiser jeg
frokost og går ut.
Den koster 23,50 kroner.
(tjue-tre-kroner-og-femti-øre).

Hva heter du?
Hva skal du i morgen?
Hva gjorde du i går?

Ja, det er kaldt. Jeg fryser alltid på hendene.
Jeg liker kaffe best.
Jeg liker begge deler.
Det er grønt.
Den er blå.
Jeg har en Audi.
Jeg har ikke bil.
Jeg heter…
Jeg skal på kino.
Jeg var i Oslo.
Jeg jobbet.
Jeg var på kino.
……………….
Jeg gjorde mange ting. Først sto jeg opp,
deretter var jeg på jobb. Jeg kom hjemme
klokka fire (16.00). Etter middag så jeg på
TV.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra…………..

Hva koster en kilo poteter?
Hva heter hovedstaden i Norge?
(hovedstad = capitol).
Når skal du til tannlegen?
(dentist).
Hva er fem pluss fem?
Hva er halvparten av 200?
(half).
Hvilke farge har du på jakka?

En kilo poteter koster 14 kroner.
Den heter Oslo.

Hvilken farge har gresset?
Hvilken farge har har 200-seddelen?
Hvilen bil har du?

Kan du litt norsk nå?

Jeg skal til tannlegen fredag klokka 9.
Det er ……………..
Det er ……………. (100)
Den er .. (svart/ brun/blå/ grå/ lys grå/ mørk
grå).
Ja, jeg kan mange ord og jeg kan snakke litt.

