
DIALOGUE niveau 1a La Fayette Marie-Madeleine (1634 - 1693) ; écrivain français  

1. bonjour, je peux vous aider? 
2. bonjour, non merci, je veux juste regarder un peu 
3. bonjour, oui, je cherche des chaussures 
4. bien sûr, quelle pointure? 
5. je fais du 49 
6. d accord et quelle couleur désirez-vous? 
7. je voudrais des chaussures noires, s il vous plaît 
8. voilà des belles chaussures noires 
9. ah oui, pas mal, je peux les essayer? 
10. bien sûr, la cabine est là-bas 
11. ce n est pas nécessaire 
12. alors, ça va? 
13. oui, j aime beaucoup ces chaussures 
14. parfait 
15. c est combien? 
16. c est 13,50 euros 
17. d accord, j achète les chaussures 
18. très bien 
19. voilà 15 euros 
20. merci et voilà votre monnaie 
21. merci, au revoir et bonne journée 
22. merci pareillement, au revoir  

skor vilken färg önskar ni 

skostorlek storlek provhytt 

jag vill titta kan jag 

kan jag hjälpa er? hur mycket kostar det? er växel 



tack det samma varsågod prova 

tröja skjorta byxor 

 

DIALOGUE niveau 1b  

1. hejsan, kan jag hjälpa er? 
2. ja tack ,jag letar efter en snygg tröja 
3. javisst, vilken storlek? 
4. jag har XL 
5. och vilken färg önskar ni? 
6. jag tycker om vitt 
7. se här en snygg tröja 
8. ja, det är en snygg vit tröja 
9. vill ni prova den? 
10. ja tack, var är provhytten? 
11. provhytten är därborta 
12. tack 
13. jaha, hur är det? 
14. tröjan är fantastisk! 
15. utmärkt 
16. vad kostar den? 
17. den kostar 35 euro 
18. oj, det är dyrt 
19. javisst 
20. men jag gillar tröjan, jag köper tröjan 
21. då blir det 35 euro tack 
22. varsågod 50 euro 
23. tack och här är er växel 



24. tack och hej då 
25. hej då och ha en bra dag 
26. tack det samma, hej då  

röda byxor en svart tröja en gul keps 

en snygg tröja en stor byxa en ful keps 

en grå sko en blå tröja en snygg grön byxa 

               



ACHETER DES VÊTEMENTS 1c  

























































































































  

ACHETER DES VÊTEMENTS 1d  

kan jag, jag kan  

kan jag hjälpa er?  

jag vill  

jag vill bara titta lite  

jag letar efter  

jag skulle vilja ha  

jag letar efter en snygg blus  

vilken storlek  



vilken skostorlek  

jag har 43  

jag tar XL  

se här en snygg blus  

prova  

vill ni prova den?  

provhytten  

var är provhytten?  

provhytten är därborta  

passar blusen?  

den är perfekt  

jag tar blusen  

hur mycket kostar det?  

det kostar 23 euro  



varsågod er växel  

ha en bra dag  

det samma  

det är dyrt  

det är inte dyrt  

jag gillar rött  

det är fult  

en snygg vit blus  
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