Læs og lær

Om nadia nadim
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Her ser du Nadia Nadim. Hun spiller fodbold. Hun spiller
fodbold i Frankrig - i en klub, som hedder Paris SaintGermain. Hun har også spillet fodbold i Danmark. Hun har
spillet i Ålborg, Viborg, Århus og Hjørring. Fra Danmark
kom hun til en klub i USA. Hun spillede i USA i 3 år, så
blev hun købt af en klub i England. Det var Manchester
City. Der var hun i 2 år, før hun kom til Paris i 2019.
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Skriv
Hun har spillet i __________________, Viborg,
_________________og Hjørring. Fra Danmark
kom hun til en klub i __________. Hun spillede i
USA i _______ år, så blev hun købt af en klub i
______________. Det var Manchester ______.

Nadia Nadim blev født i Afghanistan i byen Herat. Hendes far
var general. Hendes mor var skoleleder. Da Nadia var ni år,
blev hendes far dræbt. Hendes mor ville rejse væk fra
Afghanistan. Hun ville rejse til London med Nadia og hendes fire
søstre. De kom dog ikke til London, men de kom til Danmark. De
har boet mange steder i Danmark, og Nadia har spillet fodbold i
flere klubber i Danmark. Men så flyttede de til Århus, hvor
Nadia gik på gymnasiet - og spillede fodbold i en klub, der
hedder Skovbakken.

Efter aftale

Ja
Nadia er født i Danmark
Nadia er født i byen Herat
Nadias far blev dræbt i Afghanistan
Nadia har 7 søstre
Nadias mor ville rejse til London
Nadias familie fik bolig i Århus

Nej

Nadia var et stort talent. Hun var rigtig god til at spille
fodbold, og hun kunne score mange mål. Mange klubber
ville gerne have Nadia Nadim på sit hold. Hun spillede i
Skovbakken i 6 år. Så ville hun spille i en ny klub i

Hjørring. Fortuna Hjørring spillede i Champions League.
Nadia Nadim scorede to mål i en Champions League kamp
mod Glasgow City fra Skotland.
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Skriv
Hun var rigtig __________ til at spille fodbold,
og hun kunne __________ mange ________.

Mange _____________ ville gerne have Nadia
_____________ på sit hold. Hun spillede i
__________________________ i 6 år.

I 2015 kom Nadia Nadim til en klub i USA. Hun var på
besøg i klubben og spillede 6 kampe. Hun scorede 7 mål i
de 6 kampe, og hun blev ugens spiller og månedens spiller.
Så rejste hun fra Danmark til USA for at spille fodbold.
Den første klub, hun spillede i, hed Sky Blue. Her
spillede hun 24 liga-kampe i to sæsoner. Hun scorede 13
mål i alt for den klub. I 2016 kom hun til Portland
Thorns. Efter en sæson var hun top-scorer for sit hold.
Hun havde scoret 9 mål i 20 kampe.
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Ja

Nej

Nadia kom til en klub i USA i 2015
Den klub hed Skovbakken
Den klub hed Sky Blue FC
Hun spillede 124 kampe for Sky Blue FC
Hun flyttede til Portland Thorns
Hun blev ugens spiller i Portland Thorns
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I 2017 kom hun til England til klubben Manchester
City. Det var hun glad for. Hun var kun to år i
klubben, og hun fik ikke så meget tid på banen.
Det var hun ked af. Men så i 2019 blev hun købt
af en klub i Paris. Klubben hedder Paris SaintGermain. I november 2020 spillede de mod Issy i
den franske liga. Nadia Nadim scorede 7 mål i
den kamp.

Skriv
Men så i ___________ blev hun købt af en klub
i _____________. Klubben hedder Paris Saint-

_______________. I november 2020 spillede
de mod ______________ i den franske liga.
Nadia Nadim scorede ______ mål i den kamp.

Nadia Nadim fik lov at spille på Danmarks landshold i 2009. Hun har
været med til EM i Finland i 2009, EM i Sverige i 2013 og EM i
Holland i 2017. Ved kvart-finalen i 2017 scorede Nadia Nadim til
1-1 mod Tyskland. Danmark vandt den kamp 2-1. Danmark var i
semi-finalen. De skulle spille mod Østrig. Den kamp sluttede med
straffe-sparks-konkurrence. Nadia skulle sparke først. Hun scorede
et flot mål. Danmark vandt kampen, og så var de i finalen. Det er
første gang, at Danmarks landshold for damer har været i en finale.
I finalen scorede Nadia det første mål. Men Danmark vandt ikke
kampen mod Holland. De tabte 2-4. Danmark fik sølv-medalje.
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Skriv
Men så i ___________ blev hun købt af en klub
i _____________. Klubben hedder Paris Saint-

_______________. I november 2020 spillede
de mod ______________ i den franske liga.
Nadia Nadim scorede ______ mål i den kamp.

