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Forord
Hei og velkommen på kurs hos oss!
Dette er ditt kurshefte, som vi skal bruke både i timen og hjemme.
I timen skal vi begynne å utforske det italienske språket med
varierte aktiviteter, kommunikasjonsbaserte øvelser og
grammatikalske begreper.
Hjemme kan du gjøre oppgavene som du får til hjemmelekse, lese
om igjen tekster og repetere grammatikken dere gikk gjennom i
klassen.
Samspillet med din lærer og dine klassekamerater er en stor del av
læringsprosessen, så vi anbefaler å ikke studere kursheftet på
forhånd, for å få størst mulig glede og utbytte av aktivitetene.
Til slutt, vil vi ønske deg lykke til med din nye “studiereise” i det
musikalske, italienske språket, og husk at læreren din alltid er
tilgjengelig for å hjelpe deg med alt du lurer på!
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Nyttige ord og uttrykk
I begynnelsen kan det virke skummelt å kaste seg ut i å snakke italiensk, men
husk at det er helt naturlig å ikke føle seg trygg fra første minutt. Her får du
derfor en liste med nyttige ord, uttrykk og spørsmål som skal hjelpe deg å
komme i gang.

Che significa…? Hva betyr…?

Come si dice…? Hvordan sier man…?

Non ho capito. Jeg skjønte ikke.

Puoi ripetere? Kan du gjenta det?

Non lo so. Jeg vet ikke.

Ho una domanda. Jeg har et spørsmål.

Ciao! Hei!

Buongiorno. God morgen.

Buonasera. God kveld.

Come va? - Tutto bene, grazie, e tu? Hvordan går det? - Alt bra, takk, og du?

Buona giornata! Ha en fin dag!

Buona serata! Ha en fin kveld!

Dov’è il bagno? Hvor er toalettet?

Hai una penna? Har du en penn?

Devo andare. Jeg må dra.

Mi dispiace. Beklager.

Ci vediamo la prossima settimana! Vi sees neste uke!

A presto! Sees/Snakkes snart!
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