1

Kuunteluharjoitus.

Ohje:
1.

Kuuntele kertomus kerran.

2.

Tutustu kysymyksiin.

3.

Kuuntele kertomus uudestaan.

4.

Vastaa kysymyksiin.

5.

Tarvittaessa (=jos tarvitset) kuuntele kertomus vielä kerran.

6.

Lue teksti sivulla 2. Voit samalla kuunnella uudestaan.

7.

Lue esimerkkivastaukset sivulla 3.

Kysymyksiä:
1) Minä päivänä matka alkoi? ______________________________________________
2) Millä kulkuneuvolla kaverit pääsivät Turkuun? ______________________________
3) Missä he kävivät Turussa? _______________________________________________
4) Ketä oli paljon laivalla? _________________________________________________
5) Mitä kaverit tekivät laivalla? _____________________________________________
6) Jäivätkö kaverit yöksi Tukholmaan? _______________________________________
7) Valitse, mitä he katsoivat Tukholmassa:
kuninkaan linnaa

kirkkoa

vanhaa kaupunkia

8) Mihin kaverit lähtivät Tukholmasta? _______________________________________
9) Kuinka pitkä Juutinrauman Silta on? _______________________________________
10)

Millainen hotelli oli Kööpenhaminassa? ________________________________

11)

Ostivatko he auton? (ympyröi oikea vastaus)

12)

Missä kaupungeissa he kävivät Saksassa? _______________________________

13)

Mitä he näkivät Bremenissä? _________________________________________

14)

Millainen sää oli? __________________________________________________

15)

Mitä he joivat? ____________________________________________________

16)

Minä päivänä he menivät takaisin Tanskaan?

keskiviikkona

torstaina

kyllä

ei

perjantaina

17)

Lensivätkö he heti Helsinkiin? (ympyröi oikea vastaus)

kyllä

ei

18)

Millainen loma oli? _________________________________________________

19)

Mistä kaverit tykkäsivät? ____________________________________________

20)

Haluavatko kaverit lähteä matkalle uudestaan? ___________________________

2

Lomamatka
Viime kesänä kävin lomamatkalla hyvän ystäväni kanssa. Päätimme tehdä pienen
kiertomatkan Pohjois-Euroopassa.
Aloitimme matkamme Tampereelta perjantaina. Matkustimme junalla Turkuun. Turussa
kävimme Turun linnassa ja Tuomiokirkossa. En ole käynyt Turussa aikaisemmin.
Sitten vietimme yön laivalla Tukholmaan. Laivalla oli paljon lapsiperheitä ja eläkeläisiä.
Kävimme karaokessa ja tanssimassa.
Tulimme Tukholmaan aamulla ja lähdimme katsomaan kuninkaan linnaa ja vanhaa
kaupunkia. Söimme lounasta ja lähdimme junalla kohti Tanskaa. Matkustimme Malmöhön ja
sieltä ylitimme Juutinrauman Sillan Kööpenhaminaan. Sillan pituus on melkein 8 kilometriä.
Sieltä on kyllä hienot maisemat. Söimme myöhäistä aamupalaa ja kävelimme kaupungilla.
Illalla kävimme Tivolissa ja yöksi jäimme halpaan hotelliin.
Maanantaina vuokrasimme auton ja jatkoimme matkaa Saksaan. Kaverini halusi
matkustaa Berliinin asti, mutta se oli liian kaukana. Sen sijaan menimme Bremeniin katsomaan
soittoniekkoja.
Bremenissä vietimme seuraavankin päivän. Siellä oli ihanan lämmintä, joten söimme
aina terasseilla ja joimme viiniä.
Keskiviikkona ajoimme Hampuriin ja sieltä Rostockiin. Laivalla pääsimme takaisin
Tanskaan ja palautimme auton. Vietimme Kööpenhaminassa vielä yhden päivän ja sitten
lensimme Helsinkiin. Bussilla pääsimme takaisin Tampereelle.
Loma oli vauhdikas, mutta tuli juotua ja syötyä hyvin. Joskus otetaan tämä uusiksi!
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Vastaukset:
1) Minä päivänä matka alkoi?

perjantaina

2) Millä kulkuneuvolla kaverit pääsivät Turkuun?

junalla

3) Missä he kävivät Turussa?

Turun linnassa ja Tuomiokirkossa

4) Ketä oli paljon laivalla?

lapsiperheitä ja eläkeläisiä

5) Mitä kaverit tekivät laivalla?

lauloivat karaokea ja tanssivat

6) Jäivätkö kaverit yöksi Tukholmaan?

ei

7) Valitse, mitä he katsoivat Tukholmassa:
kuninkaan linnaa

kirkkoa

vanhaa kaupunkia

8) Mihin kaverit lähtivät Tukholmasta?

Malmöhön junalla / kohti Tanskaa

9) Kuinka pitkä Juutinrauman Silta on?

melkein kahdeksan kilometriä

10)

Millainen hotelli oli Kööpenhaminassa?

11)

Ostivatko he auton? (ympyröi oikea vastaus)

12)

Missä kaupungeissa he kävivät Saksassa?

13)

Mitä he näkivät Bremenissä?

soittoniekkoja

14)

Millainen sää oli?

(ihanan) lämmintä

15)

Mitä he joivat?

viiniä

16)

Minä päivänä he menivät takaisin Tanskaan?

keskiviikkona

torstaina

halpa
kyllä

ei

Bremen, Hampuri, Rostock

perjantaina

17)

Lensivätkö he heti Helsinkiin? (ympyröi oikea vastaus)

18)

Millainen loma oli?

vauhdikas

19)

Mistä kaverit tykkäsivät?

ruoasta ja juomista

20)

Haluavatko kaverit lähteä matkalle uudestaan?

kyllä

kyllä

ei

