4. Skadad på träningen
Övningar till kapitel 4
I Läsförståelse
Svara på frågorna med fullständiga meningar.
1) När började Cecilia spela fotboll?
2) Spelar Cecilia bra?
3) Vad tycker Cecilia om Susannas pojkvän?
4) Hur reagerar tränaren Pia när Cecilia kommer försent?
5) Hur skadar sig Cecilia på träningen?
6) Vad säger läkaren om Cecilias skada?
7) Varför ska Cecilia och hennes mamma åka till Kiruna?
8) Vad gör Cecilia när hon kommer hem från akuten?
9) Varför oroar sig mormor för Cecilia?
10) Hur försöker Cecilia lugna sin mormor?
11) Vilken mat föreslår mormor att de ska äta när de kommer upp?
12) Vart ska mormor och Cecilia åka när Cecilia kommer till Kiruna och hur tar de sig dit?
13) Vad tänker Cecilia när hon avslutat samtalet?

II Språkstrukturer
Skriv rätt preposition.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Träningen börjar ............ tio minuter.
Cecilia och hennes mamma flyttade ............ Kiruna söderut.
Han pluggar ............ sjukgymnast ............ Uppsala universitet
Tränaren tittar argt ............ henne.
Hon känner stark smärta ............ sitt högra ben.
Ni får fortsätta ............ egen hand!
Du får aldrig mer cykla ............ hjälm!
Jag har varit ............ skolan och sen ............ träningen.

III Diskussionsövning. Formulera svar på följande frågor. Använd fullständiga meningar.
Arbeta med en kompis om du har möjlighet.
1) Vilka sporter är populära i ditt hemland?
2) Vilka sporter är inte så populära i ditt hemland?
3) Vilka sporter har de flesta råd med?

4)
5)
6)
7)
8)

Vilka sporter är dyra att utöva? Varför?
Finns det någon idrottsförening i närheten där du bor? Är du med där?
Tycker du att det är viktigt att idrotta? Varför?
Vilken är din favoritsport? Är du bra på den?
Vilka svenska idrottare känner du till?

IV Ordförrådsövning. Para ihop.

golf

sadel

baskeboll

tandskydd

volleyboll

skidpjäxor

tennis

kägla

curling

åror

simning

segel

sportdykning

mask

vindsurfing

bassäng

rodd

bana

utförsåkning

nät

ridning

puck

gymnastik

simfenor

tyngdlyftning

skivstång

fäktning

ringar

boxning

korg

bowling

klubba

ishockey

racket

V Skrivuppgift
Skriv ett vykort eller ett e-postmeddelande till en vän efter att ha varit antingen på
skidsemester i Alperna eller på snorklingssemester på Bali.

