Se på bildene og fyll inn riktig ord.
Jeg sitter ne' på

__________og ser utover

____________
En solskinnsdag i ferien min.
I sommer skal jeg

____________stå på

_____________ og bade
Ja denne ferien tror jeg blir fin.

Lytt til musikken og sett inn ordene som
mangler

kjent, titter, bra, takk, leve,
smiler, snur, har, solbriller,
venner, suser

Forbi meg _______ Andersen i sin
kabincruiser.
Med alle sine __________ ombord
Det kryr av jenter der i gjennomsiktige
bluser, som Andersen ble ________med i
fjor
Jeg ________ på jenter jeg har
___________ på
Så ingen riktig ser hvor jeg ser
Den peneste av jentene tar av seg sin bh
Og __________ seg imot meg og sier;
Du si meg
_______ du det ______
Jo ________ skal du ha
Jeg har det bedre enn de fleste her
tilstede.
Jeg __________ hver dag
fordi jeg er glad
Det er så fint å _________ si meg kan du
ikke se det
Og blir du med og lyser etter krabber, for
krabber er det beste jeg vet.

Disse verbene skal inn her, men du må
bøye dem i presens: [ å reise, å spørre, å
finne, å si, å sitte, å titte, å vende, å
glede, å dekke, å åpne, å smile, å vente]
Vi ________ ut i båten min en hvit
dromedille
Hun sier hun er glad at jeg _________
Vi _________ oss en holme det er fredelig
og stille.
Jeg _________ jeg er glad at jeg turte
Så __________ vi og koser oss til solen går
ned
Og månen atter __________ frem
Vi lyser etter krabber helt til klokka blir fire
Fornøyde vi ____________ hjem hun sier.

Takk for i dag.
Jeg har hatt det så bra
Det har vært så gøy å være, sammen med
deg kjære
Jeg ________ meg til middag
Klokka to i morra
Vi har hatt det så fint kanskje er det mer I
gjære
Jeg _________ på med lys og røde roser
Og _________ en veuve cliquot
Nå har jeg det bra
Og takk skal du ha
Jeg har det bedre enn de fleste her
tilstede
Jeg ________ hver dag
Fordi jeg er glad
Det er sе fint å leve selv om stolbena er
skjeve
Jeg ________ på med lys og røde roser
Og ___________ på at hun skal ringe på

Les hele teksten! Svar i skriveboka di
1. Hvilken årstid er dette?
2. Hva liker du å gjøre når det er
sommer?
3. Forklar med egne ord,
hovedinnholdet i teksten
4. Hvordan likte du denne sangen?

En solskinnsdag
Postgirobygget

Jeg sitter ne' på berget og ser utover havet
en solskinnsdag i ferien min
i sommer skal jeg surfe stå på vannski og
bade
ja denne ferien tror jeg blir fin
Forbi meg suser Andersen i sin kabincruiser
med alle sine venner ombord
det kryr av jenter der i gjennomsiktige bluser
som Andersen ble kjent med i fjor
Jeg titter på jenter jeg har solbriller på
så ingen riktig ser hvor jeg ser
den peneste av jentene tar av seg sin BH
og snur seg imot meg og sier
Du si meg
Har du det bra?
jo takk skal du ha
jeg har det bedre enn de fleste her tilstede
jeg smiler hver dag
fordi jeg er glad
det er så fint å leve si meg kan du ikke se
det
og blir du med og lyser etter krabber
for krabber er det beste jeg vet

Vi reiser ut i båten min en With Dromedille
hun sier hun er glad at jeg spurte
vi finner oss en holme det er fredelig og stille
jeg sier jeg er glad at jeg turte
Så sitter vi og koser oss til solen går ned
og månen atter titter frem
vi lyser etter krabber helt til klokka blir fire
fornøyde vi vender hjem
Hun sier
Takk for i dag
jeg har hatt det så bra
det har vært så gøy å være sammen med deg
kjære
jeg gleder meg til midda'
klokka to i morra
vi har hatt det så fint kanskje er det mer i

gjerdet
jeg dekker på med lys og røde roser
og åpner en veuve cliquot
Nå har jeg det bra
og takk skal du ha
jeg har det bedre enn de fleste her tilstede
jeg smiler hver dag
fordi jeg er glad
det er så fint å leve selv om stolbena er skjeve
jeg dekker på med lys og røde roser
og venter på at hun skal ringe på
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