
Detta behöver du träna/repetera inför provet.

1. .Repetera frågor/svar
Spanska Svenska

1. ¿Cómo te llamas?
Me llamo__________________

1.Vad heter du?
Jag heter_______________

2-¿Cómo estás?
Bien, gracias y tú?
Mal, gracias y tú?
Regular, gracias y tú?

2a. ?qué tal?

2-Hur mår du?
Bra, tack och du?
Dålig, tack och du?
Så där, tack och du?

2a.hur är läget?

3-¿Cuántos años tienes?
Tengo 12 años.

2-Hur gammal är du?
Jag är 12 år

4- ¿Dónde vives?
Vivo en…

3-Var bor du?
Jag bor i …

5- ¿Tienes animales?
Sí tengo un perro marrón (beskriv
djurets färg)
No tengo animales.

5-Har du husdjur?
Ja, jag har en brun hund,.
Jag har inga djur.

6- ¿Tienes hermanos?
Sí tengo una hermana, un
hermano.
Sí tengo dos hermanos, dos
hermanas.
No,no tengo hermanos.

6- Har du syskon?
Ja, jag har en syster, en bror.
Ja, jag har två bröder, två systrar.
Jag har inga syskon.

hermano/hermana mayor storebror/storasyster

hermano menor/hermana menor lillebror/lillasyster

7- ¿De dónde eres?
Soy de México, Suecia…etc.

7-Varifrån kommer du?
Jag kommer från Mexiko,
Sverige…..

?Qué hora es? vad är klockan?

es la una klockan är 13



son las doce klockan är 12

son las ocho klockan är 8

¿ Cuál es tu deporte favorito? Vilken är din favoritsport?

Mi deporte favorito es … min favoritsport är…

¿Tienes un deporte favorito? Har du en favoritsport?

Sí, mi deporte favorito es…

¿Tienes un color favorito? har du en favoritfärg?

Sí, mi color favorito es el… Ja, min favoritfärg är det…

?¿Cómo se llama la capital de
México?

Vad heter Mexikos huvudstad?

La capital de México se llama Mexikos huvudstad heter…

?Dónde está? var ligger?

Está en… Det ligger i…

?Qué quieres para tu
cumpleaños?

vad vill du ha på din födelsedag

quiero una bici jag vill ha en cykel

?qué día es tu cumpleaños? vilken dag är din födelsedag?

mi cumpleaños es el 25 de
marzo

min födelsedag är den 25e
mars

?qué hay en el paquete? vad finns i paketet?

Hay un móvil det finns en mobil

2.Träna på siffrorna 0-50
https://quizlet.com/357954708/los-numeros-0-50-flash-cards/

3.Repetera glosorna som vi har haft.
- Glosprov:8. España
- Glosprov: América Latina
- https://glosor.eu/ovning/7-america-latina.11188982.html
- ?¿Cuántos chicos hay en tu clase?
- https://glosor.eu/ovning/9-cuantos-chicos-hay-en-tu-clase.11246383.html
-

4.SKillnaden mellan un/una, unos/unas. Du kan repetera genomgången

https://quizlet.com/357954708/los-numeros-0-50-flash-cards/
https://glosor.eu/ovning/8-espana.11246368.html
https://glosor.eu/ovning/7-america-latina.11188982.html
https://glosor.eu/ovning/9-cuantos-chicos-hay-en-tu-clase.11246383.html


och du kan också läsa förklaringen textboken s. 54.

un/una, unos/unas
Genomgång på Classroom
https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/a/NTYxNjQ
5MDA5ODM0/details

el/la, los/las
Genomgång på Classroom
https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/m/NTQyNT
EwODU1ODY5/details
5.Träna på följande verb:

Tener-att ha (används vid ålder)
Tengo-jag har/är
tienes-du har/är
tiene-han, hon, den,det har/är

Ser-att vara/bli
soy-jag är
eres-du är
es-han,hon, den, det är

vivir-att bo
vivo-jag bor
vives-du bor
vive-han, hon, den, det bor

Estar-att må, ligga
Estoy-jag mår, ligger, befinner mig
estás-du mår, ligger, befinner dig
está-han, hon, det, den mår , ligger, befinner sig

querer-att vilja
quiero-jag vill
quieres-du vill
quiere-han, hon vill

6.Repetera skillnaden mellan maskulina och feminina ord (substantiv).
Du har genomgång på Classroom och du kan repetera genom att läsa
på textboken s. 55. T.ex. Chica (feminina, då har -a ändelse) Chico
(maskulina, slutar på -o).

https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/a/NTYxNjQ5MDA5ODM0/details
https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/a/NTYxNjQ5MDA5ODM0/details
https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/m/NTQyNTEwODU1ODY5/details
https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/m/NTQyNTEwODU1ODY5/details


7.Repetera adjektiv, maskulina och feminina. Hur man böjer adjektiv och
placeringen i en mening s. 55-56
T.ex. unA chicA rojA un chicO rojO
Genomgång finns på Classroom
https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/m/NTkyODMyO
DA5MzAx/details

8.veckodagarna och frågor/svar
https://glosor.eu/ovning/veckodagarna-fragor-svar.11387038.html

● ¿te gusta tu colegio? Gillar du din skola?

● Ja, jag gillar mycket min skola Sí, me gusta mucho mi escuela

● lunes måndag

● martes tisdag

● miércoles onsdag

● jueves torsdag

● viernes fredag

● sábado lördag

● domingo söndag

● querer att vilja

● quiero jag vill

● quieres du vill

● quiere han, hon vill

● el fin de semana helgen

● la semana veckan

● Inglaterra England

9.Deportes (sporter)
baloncesto basketboll

https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/m/NTkyODMyODA5MzAx/details
https://classroom.google.com/c/NTQ1NTgzODAwNDcz/m/NTkyODMyODA5MzAx/details
https://glosor.eu/ovning/veckodagarna-fragor-svar.11387038.html


golf golf

karate karate

montar a caballo rida

tenis tennis

fútbol fotboll

badminton badminton

bandy de sala innebandy

hockey sobre hielo ishockey

10.Repetera djuren

Katt gato
hund perro
apa mono
häst caballo
kanin conejo
råtta rata
mus ratón

11.Repetera orden “cumpleaños” De finns på hemsidan.
https://glosor.eu/ovning/cumpleanos.11418007.html

https://glosor.eu/ovning/cumpleanos.11418007.html

