nivå 1

MODUL

3

Fra morgen til kveld
Frokost
Mor:
Anita:
Mor:
Anita:
Mor:
Anita:
Mor:
Anita:
Mor:
Anita:
Mor:

3A

Modul 3 – Fra morgen til kveld
A: Om morgenen

Vil du ha brød eller frokostblanding?
Ei brødskive, takk.
Hva vil du ha på brødskiva?
Jeg vil gjerne ha ost.
Her har du osten. Vil du ha et egg også?
Nei takk.
Vil du ha jus eller melk?
Kan jeg få et glass jus?
Ja, det kan du.
Hva vil du drikke, da?
Jeg tar en kopp te.

Om morgenen

Om morgenen
Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.

Nina er på badet. Siri står utenfor.
Siri:
Nina:
Siri:

Nina, er du ferdig? Jeg skal dusje.
Snart. Jeg må sminke meg.
Kan du skynde deg!
Du bruker alltid så lang tid!

Nina åpner døra.
Nina: Kom inn, da.
Liv:
Hei, jenter, er dere snart ferdige?
Jeg skal pusse tennene.
Nina: Snart. Siri dusjer, og jeg sminker meg.
Liv:
Kan dere skynde dere?
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Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvor er Nina?
Hvor står Siri?
Hva gjør Nina på badet?
Hva vil Liv gjøre?
Hvorfor kan ikke Liv komme inn på badet?
Hva sier Siri til Nina?
Hva sier Liv til Nina og Siri?
Hva er sminke?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hva vil Anita spise til frokost?
Hva vil hun ha på brødskiva?
Vil Anita ha egg?
Vil hun ha melk?
Hva vil mora til Anita drikke?
Hva drikker du til frokost?
Hva spiser du til frokost?
Når spiser du frokost?
Drikker du te eller kaffe?
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nivå 1

Modul 3 – Fra morgen til kveld
A: Om morgenen

En formiddag

Modul 3 – Fra morgen til kveld
A: Om morgenen

Amir står opp klokka sju. Han spiser frokost klokka halv åtte.
Klokka åtte tar han bussen til skolen. Han er på skolen fra
klokka halv ni til klokka to. På skolen bruker han nettbrett og
lærer norsk.
Fra kvart på tolv til halv ett er det storefri. Da går han i
kantina og spiser mat. Han drikker melk eller vann.
Amir kommer hjem fra skolen klokka halv tre. Så gjør han
lekser og hører på musikk. Han liker å høre på musikk.

Amir kommer for seint på skolen
Læreren:
Amir:
Læreren:
Amir:
Læreren:
Amir:
Læreren:
Amir:
Læreren:
Amir:
Læreren:
Amir:
Læreren:
Amir:
Læreren:

Amir! Hva er klokka? Du kommer for seint.
Eh… jeg vet ikke.
Den er ti over halv ni.
Å ja, beklager.
Timen begynner klokka halv ni.
Ja, jeg vet det, men bussen …
Ok, bussen …
Når har vi friminutt?
Klokka ti.
Fra klokka ti til …
Til kvart over ti.
15 minutter pause?
Ja, friminuttet er ett kvarter.
Ok …
Og så fortsetter vi i en og en halv time, til kvart på tolv.
Da er det storefri. Da har dere pause i tre kvarter.
Amir:
I 45 minutter?
Læreren: Ja, det stemmer, Amir.
Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.
1.
2.
3.
4.
5.
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Når begynner timen?
Hvorfor kommer Amir for seint på skolen?
Når har de friminutt?
Når har de storefri?
Når begynner skolen din om morgenen?

Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Når står Amir opp?
Når spiser han frokost?
Når tar han bussen til skolen?
Når er han på skolen?
Hva gjør han i storefri?
Når kommer han hjem?
Hva gjør han etter skolen?

8. Når står du opp?
9. Tar du bussen til skolen?
10. Når begynner skolen din?
11. Når slutter skolen din?
12. Når kommer du hjem?
13. Hører du på musikk?
14. Gjør du lekser?

Rollespill
6.
7.
8.
9.

Når har dere storefri?
Når slutter skolen din?
Hva betyr et kvarter?
Hva betyr beklager?

Tenk at du spiser frokost med venner.
Hva sier dere da?
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nivå 2

MODUL

Livsmestring

5

Søsken og halvsøsken
Nina:
Tone:
Nina:
Tone:
Nina:
Tone:
Nina:
Tone:
Nina:
Tone:
Nina:
Tone:

5A

Søsken og halvsøsken

Magnus og Tone er søsken
Magnus er tretten år. Søstera hans, Tone, blir snart seksten. Foreldrene deres er skilt.
De bor hos dem annenhver uke: en uke hos mor, og så en uke hos far. Mora har en samboer
som heter Kristian. Sammen har de en datter som heter Lise, og som er atten måneder
gammel.

Nina:
Tone:
Nina:
Tone:
Nina:
Tone:

Nina:

Hei, Tone, hvor skal du etter skolen?
Jeg skal hjem.
Skal vi ta følge?
Ja, gjerne det, men jeg bor hos pappa denne uka, ikke hos mamma.
Å ja, det er sant. Foreldrene dine er skilt. Synes du ikke at det er slitsomt å
flytte hver helg?
Jeg er vant til det. Jeg er like glad i mamma og pappa, så jeg synes det er fint
å bo hos dem annenhver uke.
Liker du den nye kona til faren din?
I begynnelsen var jeg sur på pappa fordi han hadde fått en ny kjæreste.
Men jeg ble kjent med henne, og nå synes jeg hun er grei.
Har mora di også giftet seg igjen?
Nei, men hun har en samboer. Jeg har glad for at hun også har en ny
kjæreste.
Krangler ikke foreldrene dine mye?
Nei, de kranglet mye før de ble skilt, men nå er de venner. De bestemte seg
for å samarbeide. Da er det lettere for meg og Magnus.
Hvor gammel er broren din?
Han er tretten. Men jeg har fått tre nye søsken nå. Pappa har fått to barn
med Trine, og mamma har fått et barn med Kristian.
Så nå har du tre små halvsøsken! Hvordan liker du det?
De er søte, da! Men det er ganske mye jobb med dem også.
Må du også passe dem?
Jeg har gjort det noen ganger når mamma eller pappa skal ut om kvelden.
Det er ikke så vanskelig når de ligger og sover bare. Jeg får noen penger for å
passe dem da.
Det er jo fint, da!

Faren til Magnus og Tone er gift med ei ny dame nå. De har to barn, Emma, som er fire år
gammel, og Tobias som snart blir to. Så Magnus og Tone har tre små halvsøsken. Hver
sommer reiser de på ferie to uker sammen med faren og to uker med mora. De reiser ofte
til utlandet med faren og på hytta med mora.

Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvor gamle er Magnus og Tone?
Hvem bor de sammen med?
Hvor mange halvsøsken har de?
Hva gjør de i sommerferien?
Hvor mange søsken har du?
Har du noen halvsøsken?

Modul 5 – Livsmestring
A: Søsken og halvsøsken

Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvorfor flytter Tone hver helg?
Hvem bor faren til Tone sammen med nå?
Hvem bor mora til Tone sammen med nå?
Hvor mange søsken har Tone?
Hva synes Tone om denne situasjonen?
Hva synes du om at Tone bor halvparten av tiden hos mor og 		
halvparten av tiden hos far?
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nivå 2

Modul 5 – Livsmestring
A: Søsken og halvsøsken

Modul 5 – Livsmestring
A: Søsken og halvsøsken

Gift og skilt

Bryllup

Grethe og Petter giftet seg for 17 år siden. De fikk to barn, Magnus og Tone, og
Grethe var hjemme med barna. Petter jobbet mye.

Etter en stund traff Petter ei ny dame, Trine, og Grethe traff en ny mann. De
ble etter hvert kjent med Magnus og Tone. Etter noen år ville Petter gifte seg
igjen.

– Hvorfor er du aldri hjemme? Jeg er sliten, sa Grethe.
– Jeg er også sliten, sa Petter, og du klager så mye.
De begynte å krangle, og til slutt ble de skilt. Magnus og Tone var lei seg.
– Hvorfor må dere skille dere? spurte Tone.
– Hvem skal vi bo hos? sa Magnus. De var glad i både mamma og pappa.

Trine og Petter giftet seg på rådhuset. Etter vielsen hadde de bryllupsfesten
på en restaurant. Det var omtrent 50 gjester. Tone og Magnus var også der.
Middagen varte i over fire timer. Mens de spiste, var det mange som holdt tale
til brudeparet. Noen hadde laget sanger som de sang. Etter middagen var det
dans.

Nå prøvde foreldrene å samarbeide. De sluttet å krangle. Petter flyttet til et
hus ikke langt borte.
– Dere kan bo hos oss annenhver uke, og fortsette å ha samme venner og kort
vei til skolen, fortalte de.

Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hva gjorde Grethe og Petter for 17 år siden?
Hva skjedde etter at de fikk barn?
Hvorfor ble Magnus og Tone lei seg?
Hvor flyttet Petter?
Hva gjorde Grethe og Petter etter at de var skilt?
Er det vanlig å skille seg i ditt hjemland?

Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.

1.
2.
3.
4.
5.

Hva gjorde Grethe og Petter etter at de var skilt?
Hvor bodde Magnus og Tone etter at foreldrene var skilt?
Hvor giftet Petter og Trine seg?
Hvor mange gjester kom i bryllupet? Synes du dette er mange?
Hvordan var bryllupsmiddagen og hva gjorde de da?
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nivå 2

Modul 5 – Livsmestring
A: Søsken og halvsøsken

Modul 5 – Livsmestring
A: Søsken og halvsøsken

Jeg er eldre enn deg
Grethe har tre barn nå. Tone er femten år. Hun er eldst.
Magnus er yngre enn Tone. Han er tretten år. Men Lise
er yngst. Hun er bare atten måneder gammel. Petter
har giftet seg med en dame som heter Trine. De har fått
to barn som heter Kine og Einar. Kine er eldre enn Einar.
Hun er fire år, mens Einar er snart to år.
– Jeg er størst av barna, sier Tone. Du er mindre enn
meg, Magnus, så jeg kan bestemme mer enn deg.
– Ja, men jeg er større enn Kine og Einar, sier Magnus.
Og Lise er minst av alle.

Jobb sammen to og to.
Svar på spørsmålene.

1.
2.
3.
4.
5.

Hvor mange barn har Grethe?
Magnus er 13 år. Hvor mange år eldre er Tone?
Hvorfor mener Tone at hun kan bestemme mer enn Magnus?
Hvor mange barn har Petter med Trine?
Hvem er minst av alle barna?

Skriveoppgaver

1. Skriv en e-post til en venn om hvordan man feirer bryllup i ditt hjemland.
Hvor mange dager varer bryllupet? Hvor mange gjester pleier å komme?
2. Skriv en tekst om et barn som opplever skilsmisse.
3. Skriv om en typisk familie i ditt land.
4. Skriv en tekst om hva ser du på bildene under.

Snakk sammen.
Fortell om søsknene dine og hvilken alder de har. Hvem er eldst og hvem er yngst?
Er det vanlig å skille seg i deres hjemland? Hva synes dere om det? Hvor er det vanlig
at barna bor etter at foreldrene er skilt? Hva er best for barna? Er det vanlig å være
samboer i deres hjemland? Hva synes dere om det?
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