8.
Hvað kann
ég? ALLA 2 – Hvað kann ég?
ÍSLENSKA
FYRIR
1. Hvað heitir þú?
2. Hvaðan ertu?

Ég heiti ...
Ég er frá ...

3. Hvaða mál talar þú?
4. Hvað gerir þú?

Ég tala ...

Ég vinn .../Ég er að leita að vinnu.

5. Hvað gerir þú í vinnunni?

Ég ...

6. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera?
7. Hvar býrð þú?

Mér finnst skemmtilegt að ...

Ég bý ...

8. Áttu íbúð eða leigir þú?

Ég á íbúð./Ég leigi.
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9. Hvað kostar sófinn?

Hann kostar ...

10. Hvaða herbergi eru í íbúðinni þinni?
11. Hvenær vaknar þú á morgnana?
12. Keyrir þú bíl?

Ég vakna klukkan ...

Já, ég keyri .../Nei, ég keyri ekki ...

13. Hvað gerir þú um helgar?

Ég ...

14. Hvað gerir þú á hverjum degi?
15. Drekkur þú kaffi?

Ég ....... á hverjum degi.

Já, ég drekk kaffi./Nei, ég drekk ekki kaffi.

16. Hvað varstu að gera um helgina?

Ég var að ...

16. Hvað varstu að gera um helgina?

Ég var að ...

17. Hvað ætlar þú að gera á þriðjudaginn?
18. Hvernig ferðu í skólann?
19. Ferðu stundum í banka?
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Ég ætla að ...

Ég ...
Já, ég fer stundum þangað/Nei ...

20. Hvað gerir þú í bankanum?
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Í íbúðinni minni eru ...

Ég ...
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21. Hvenær ertu í skólanum?
22. Hvernig er veðrið í dag?
23. Hvaða árstíð er núna?

Ég er í skólanum á ...
Veðrið er ...

Það er ...

24. Finnst þér skemmtilegt að spila golf?

25. Hefur þú áhuga á tölvum?

Já, ég hef áhuga á tölvum./Nei, ég hef það ekki.

26. Hvað finnst þér erfitt að gera?
27. Í hvernig skapi ertu í dag?
28. Ertu ánægð/ur í dag?

Já, mér finnst það./Nei, mér finnst það ekki.

Mér finnst erfitt að ...

Ég er í góðu/vondu skapi

Já, ég er .../Nei, ég er ekki ...

29. Ertu stressuð/stressaður?

Já .../Nei ...

30. Finnst þér dýrt að kaupa í matinn á Íslandi?
31. Hvernig gengur að læra íslensku?
32. Talaðir þú íslensku í gær?

Já, mér finnst það/Nei ...

Það gengur vel./Ekki vel.

Já, ég talaði íslensku./Nei, ég talaði ekki íslensku.

33. Gleymdir þú lyklunum þínum heima?
34. Hvar keyptir þú föt síðast?
35. Hvað þarftu að gera í dag?

Já, ég gleymdi .../Nei, ég gleymdi ...

Ég keypti föt ...
Ég þarf að ...

36. Hvað langar þig að gera? Mig langar að ...

37. Hvað áttu að gera í skólanum?
38. Hvað máttu ekki gera á Íslandi?
39. Ertu með kvef?

Ég á að ...
Ég má ekki ...

Já, ég er með kvef/Nei ég er ekki ...

40. Getur þú tekið skilaboð?
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Já, ég get það.
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