FACIT Test 2b: Läsa
Samhällsservice
Cecilia och Johan har en dotter som är 3 år. Hon
heter Astrid och går på förskolan. En dag när
Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget.

Jag förstår anslag.

SOMM A R F EST!
Alla föräldrar och barn är välkomna på sommarfest här på förskolan
tisdag 12 juni kl. 17.00. Femåringarna spelar en pjäs.
Vi grillar korv och fikar.
Ta med något att grilla och något gott till kaffet.
Förskolan ordnar kaffe, te och saft.
Vi håller på till ca. 18.30.
Alla hjälps åt att städa efter festen.
Om du inte kan komma, hör då av dig på
telefon 031-43 79 28.
Välkommen!
Kjell Berglund
(förskolechef)

Uppgift
Svara på frågorna.
1 När är det fest på förskolan?
Tisdag 12 ju n i kl . 17.
2 Vem är bjuden på festen?
Föräldra r oc h ba rn .
3 Vad ska femåringarna göra?
Sp ela e n pjäs.
4 När slutar festen?
Ci rk a kl . 18.30.
5 Vad ska de äta och dricka?
De sk a äta korv oc h något gott ti l l kaffet.
De sk a d rick a kaffe, t e oc h saft.
6 Vilka ska ringa till Kjell Berglund?
De som in t e k a n komma .
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Sagostundens
förskola
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Högtider
Julen närmar sig. En dag får Rasmus ett julkort
från en god vän.

Jag förstår vykort.

Hej allihopa!

Nu närmar sig julen! Jag ser fram emot
att vara ledig några dagar med familjen .
Vi ska vara hemma på julafton i år.
Henriks föräldrar kommer till oss. Vi ska
äta julbord .
Jag är ledig mellan jul och nyår, men
Henrik måste jobba. Så är det att vara
sjuksköterska!
På nyårsafton ska vi till min syster. Hon
ska ha en stor fest med 30 gäster.
Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett
gott nytt år. Alla här hälsar.

Rasmus Lövgren
med familj

Vintergatan 23
791 01 Falun

Tove med familj

Uppgift
Svara på frågorna.
1 Vem är kortet ifrån?
Tov e oc h h e n n es fa m i lj.
2 Varför ser Tove fram emot julen?
Fö r att ho n k a n vara ledig oc h vara ti llsa mmans med fa m i lje n .
3 Vad ska Tove äta på julafton?
Ju lbord .
4 Varför måste Henrik jobba mellan jul och nyår?
Fö r att ha n ä r s juksköt ersk a .
5 Varför ska Toves syster ha en stor fest?
Fö r att det ä r nyårsafto n .
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Kultur
Elisabeth och en väninna ska gå på bio.
Elisabeth tar reda på vilka filmer som går.
Hon hittar en sida med bioreklam på internet.

Den stora
skattjakten

Jag kan hitta information
i kataloger.

Ensamstående
pappa
Norskt drama
Produktionsår: 2012
Åldersgräns: 15 år
Speltid: 1 h 50 min

Produktionsår: 2011
Regi: Trond Greenpark • Produksjonsår:
2011
äventyrsfilm
Sjanger: Eventyrfilm •Brittisk
Nasjonalitet:
britisk
• Passer for:7Alle
år
Aldersgrense: 7 årÅldersgräns:
Speltid:
1 h 40
Lengde:
1 time
40 min
min
Pojkarna Jack ochh Oliver leker på stranden. De gräver i sanden och
bygger sandslott. Plötsligt hittar de en låda. I den ligger en skattkarta.
De visar kartan för Olivers pappa, och så är skattjakten igång.

Filmen handlar om en ensamstående pappa med två barn
som flyttar från Oslo till en liten ort i Nordnorge. Han tror
att det är en bra plats med trevliga människor.

Mördaren i Central Park
Amerikansk thriller • Regi: Burt Kennedy • Produktionsår: 2010
Åldersgräns: 15 år • Speltid: 2 h 5 min

En morgon hittas en kvinna död i Central Park i New York. Tre dagar senare hittas ännu en död kvinna och strax därefter ännu en.
Polisen Brian Austin får ta hand om fallen. Det blir det svåraste och farligaste uppdrag han någonsin har haft.
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Uppgift
Svara på frågorna.
1 Vilken slags film är “Ensamstående pappa”?
Drama .
2 När är “Ensamstående pappa” gjord?
2012.
3 Vilken film passar för barn?
De n stora skat tjak t e n .
4 Vad handlar den brittiska filmen om?
Två pojk a r som hitta r e n skat tk arta .
5 Vilken åldersgräns gäller för den norska filmen?
15 å r
6 Du gillar kriminalfilmer. Vilken film kan du se?
Mörda re n i Cen tra l Pa rk .
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Sverige runt

Jag kan hitta information
i kataloger.

Marek kommer ifrån Polen. Nu jobbar han
som läkare i Sverige, men hans familj bor
fortfarande i Polen. Snart är det sommar, och
hans fru och barn ska komma och hälsa på.
Därför tittar han i en katalog med intressanta
platser att besöka.

Orsa Björnpark

Skansen

Orsa Björnpark är Europas största björnpark. Här finns cirka 15 björnar och dessutom varg, lo och järv. I vår anläggning Polar
World lever isbjörnar, och på Tigerberget
finns Amurtigrar från Sibirien. Du får se
djuren i deras naturliga miljö. Du kan följa
med på turer med guide. Du kan också lära
dig mer om djuren på våra utställningar och
föreläsningar. Orsa Björnpark ligger i
Grönklitt i Dalarna

Skansen är ett friluftsmuseum med djurpark
som har funnits i mer än hundra år på
Djurgården i Stockholm. Här får du gå runt
bland gamla kyrkor, gårdar och andra hus
som har flyttats från hela Sverige. Du får se
hur hantverakre arbetade förr i tiden isina
verkstäder. Och så kan du förstås titta på
älgarna, vargarna och de andra djuren. För de
minsta barnen finns Lill-Skansen, barnens
egen djurpark.

Smögen

Höga kusten

Smögen är en gammal fiskehamn vid västkusten där fiskebodarna står tätt. Passa gärna
på att var med på en riktig fiskauktion i högt
tempo! På sommaren är det fullt av folk som
promenerar längst den långa träbryggan och
tittar på alla segelbåtarna. Här kan du njuta av
nykokta skaldjur och nyfångad fisk. Och varför
inte ta en kort tur med båt till Hållö och bada
från klipporna?

Välkommen till ett fantastiskt världsarv – kusten
mellan Härnösand och Örnsköldsvik i Ångermanland. Här kan du vandra genom vildmarken högt
uppe på Skuleberget. Titta ner flera hundra meter
mot havet eller smyg in i den hemlighetsfulla
Kungsgrottan där rövare har bott. Njut av skogar,
berg och djupa dalar alldeles vid Bottenhavet. Ta
båten ut till Ulvöarna och prova den berömda
surströmmingen!
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Uppgift
Svara på frågorna.
1 I vilken del av Sverige ligger Orsa Björnpark?
I Dala rn a .
2 Vilka djur bor i Polar World?
Is bjö rn a r.
3 Vad är Skansen?
Ett f ri lufts mus e u m oc h e n d ju rpa rk .
4 Vad är Lill-Skansen?
En d ju rpa rk fö r ba rn .
5 Vad kan man äta i Smögen?
Sk ald ju r oc h fis k .
6 Vad kan man göra på Hållö utanför Smögen?
Ma n k a n bada frå n kl i pporn a .
7 Var ligger Höga kusten?
Me lla n Hä rnösan d oc h Örnsk ölds vi k i Ån ge rma nlan d .
8 Vad är Ulvöarna berömda för?
Surs trömm in g.
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