
Prov v. 41

1.Repetera hälsnings- och avskedsfraser (du har dem i din skrivbok)

Avskedsfraser Despedidas Saludos Hälsningsfraser

Adjö Adiós Hola Hej

Hej då/ Vi ses. Hasta luego. Buenos días God morgon

Vi ses imorgon. Hasta mañana. Buenas tardes God eftermiddag

Vi ses snart Hasta pronto. Buenas noches God kväll/natt

2.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.

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



Sí tengo dos hermanos, dos
hermanas.
No,no tengo hermanos.

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

3.Repetera färgerna(los colores)
Los colores – färger

blanco vit
negro svart
rojo röd
rosa/rosado rosa
morado/lila lila
verde grön
marrón brun
amarillo gul
gris grå
naranja/anaranjado orange
azul blå

6.Repetera djur

araña spindel

caballo häst

perro hund



gato katt

pájaro fågel

conejo kanin

vaca ko

gallo tupp

serpiente orm

elefante elefant

león lejon

ratón mus

cerdo gris

pez fisk

perrito liten hund(valp)

gatito Kattunge

7.Los números

1 uno

2 dos

3 tres

4 cuatro

5 cinco

6  seis

7 siete

8 ocho

9  nueve

10 diez



11 once

12 doce

13 trece

9.småorden att kunna

de från

en i,på

con med

también också

para till,för

ti dig

y och

algo något

algunos några

tengo jag har

tienes du har

tener att ha

todo allt

pueblo by

que som

se llama den/hen heter

10. kunna presentera dig på spanska

Detta krävs för E nivå
!Hola!-hej!
me llamo…jag heter



vivo en…-jag bor i
soy de Suecia-jag är från Sverige
Tengo...años-jag är …år
adiós-hej då

För att kunna uppnå högre nivå så behöver du utveckla den.

11.Familia-familj

hermano bror

hermana syster

hermanos syskon

primo kusin(kille)

prima kusin(tjej)

primos kusiner

madre,mamá mamma

padre,papá pappa

abuela mormor,morfar

abuelo morfar,farfar

abuelos far/mor-föräldrar


