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Hemma hos ... Avsnitt 9

Jag gillar att lyssna på .............................. .

Jag surfar ofta på .............................. .

På morgonen borstar jag .............................. .

På kvällen tittar vi på .............................. .

När ska vi laga .............................. idag?

Vi sitter ofta i vardagsrummet och pratar med .............................. .

Det är skönt att ta ett .............................. .

Det är härligt att sitta i soffan och slappna .............................. .

Kylskåpet står i .............................. .

Nallen ligger i .............................. .

Soffan står i  .............................. .

Sängen står i .............................. .

Mias lägenhet
M: Mia   E: Eva

 M : Hej, kom in! Kul att se dig!
 E : Hej Mia! Gick flytten bra?
 M : Ja, allt gick bra. Men oj, vad jobbigt! Alla kartonger 
   och oh, vad mycket grejer man har!
 E : Ja. Nu är jag verkligen nyfiken på er lägenhet. Hur många 
   rum har ni?
 M : Fyra!
 E : Men, vad bra!
 M : Kom, jag visar dig runt. ... Här är köket. 
 E : Åh, vad fint det är! Och stort!
 M : Pelle och jag gillar att laga mat, baka och äta gott tillsamman  , så vi tyckte det var viktigt just med 
   köket. Och här kommer man in i vardagsrummet ... med balkon  ! 
 E : Härligt! Vilken utsikt!
 M : Ja, jag älskar balkongen! ... Titta, här är mitt arbetsrum. 
 E : Billyhyllor från Ikea. De är toppen! Är det sovrummet?
 M : Nej, nej. Det här är Pias rum. 
 E : Fantastiskt! Här kan hon verkligen leka och ha roligt. 
 M : Ja, hon trivs. Och så har vi äntligen en liten gästtoalet . 
 E : Ja, det är superbra!
 M : Här är badrummet. Allt är nytt! 
 E : Jaha! Lyxigt!
 M : Sovrummet är rätt litet, men det räcker faktiskt. Ja, och hallen såg du, när du kom in. Kom, så fikar vi!
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Duschen är i .............................. .

Skrivbordet är i .............................. .

Solstolen står på .............................. .

Skohyllan står i .............................. .
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en nalle – Teddy

Läs dialogen två och två och fyll i rätt ord (muntligt) medan ni läser.
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