
tableau2revsimple1 

mentir voler terminer réussir mélanger 

se reposer se réveiller se lever s’habiller se coucher 

comment je m’en fous ça pique une guêpe sec 

cuire hier avant-hier demain 
après-

demain 

un casque 
des 

écouteurs 
d’où parfois rarement 

 
tableau2revsimple2 

törstig recept laga mat 
jag lägger 
mig sent 

kul 

tråkigt jag är rädd otroligt svårt jag behöver 

jag missade 
bussen 

sakna, fattas i morse bra jobbat! knäpp 

är du 
hungrig? 

lektionen när börjar vi? du får inte gömma 

glömma komma ihåg 
minns du förra 

sommaren? 
ensam allihopa 

 
tableau2revsimple3 

be att få ta fram 
din mobil och 

skicka ett sms till 
mamma 

säg att du har lite 
ont i huvudet 

säg att du vinner 
alltid i kortspel 

säg att du sjunger 
bättre än Stefan 

säg att kompisen 
har ett litet djur i 

håret 

fråga om du får 
gå och köpa en 

kaffe 

säg åt Stefan att 
sluta skicka sms 

säg åt Stefan att 
man dricker inte 

kaffe på lektionen 

fråga vilken 
parfym kompisen 

använder 

berätta om det 
dyraste du köpt i 

somras 

säg att du kom 
försent för att din 
klockan fungerar 

inte 

tala om hur dags 
du gick upp i 

morse 

berätta om något 
franskt bakverk 

det godaste du 
har ätit i somras 

be kompisarna 
bakom eller 

framför att prata 
lite tystare 

röker du? har du 
provat? röker 
många av dina 

kompisar? 

skulle du vilja ha 
en tatuering? i så 
fall vad och var? 

vi skriver en låt för 
att hylla dig; vad blir 

titeln? 

bästa 
lördagkvällen! 

vad gör du? med 
vem? 

senaste gången du 
blev riktigt 

chockad, vad 
hände? 

säg att du har 
tandvärk och 
måste gå till 
tandläkaren 

gissa yrken! beskriv 
ett yrke, vad det 

innebär etc; 
kompisen gissar 

senaste gången du 
var arg, varför? 

ett roligt minne 
från sommaren 

är du rädd för att 
vara i skolan pga 

Corona? 



tableau2revsimple4 

skratta skämta spotta bädda tvätta 

entendre conduire emmener commander se vanter 

hon skryter stolt trogen otrogen avskyvärd 

purée ail doux, douce inquiet manquer 

skostorlek undertröja 
utan 

vispgrädde 
äckligt 

det kommer att 
bli fint väder 

imorgon 

moyenne exquis grâce à ressembler à tenter 
 

tableau2revsimple5 ;  

ton parfum de 
glace préféré 

tu aimes jouer 
aux cartes? 

Stefan a un 
tatouage? où et 

quoi? 

tu t’es couché à 
quelle heure hier 

soir? 

tu t’es beaucoup 
baigné cet été? 

quel est le plat que 
tu cuisines le 

mieux? 

une personne 
historique que 

tu aimerais 
rencontrer 

tu arrives souvent 
en retard aux 
rendez-vous? 

quel est le dernier 
compliment qu’on 

t’a donné 

quelque chose que 
tu sais très bien 

faire 

il faut trouver une 
star qui te 

ressemble ; qui? 

tu préfères les 
vacances relax 

ou actives? 

quelle est la partie 
du corps la plus 

chatouilleuse sur 
toi? 

concours de 
dessin ! qu’est-ce 
que tu dessines? 

tu as un surnom 
que tu aimes bien? 

 

tableau2revsimple6 

förstår du 
ingenting? 

hon kan inte 
simma 

förstod ni 
ingenting? 

jag är sällan arg han är alltid trött 

finns det grodlår...? har ni sniglar? Stefan avskyr fisk de gillar inte... han älskar... 

vet ni inte var 
Stefan bor? 

jag vet var du 
bor 

vi vet ingenting visste du inte det? 
min syster gråter 

hela tiden 

Corona har 
drabbat (rört) hela 

världen 
vad jag blir rörd ! du är för snäll ! det är för mycket ! 

du får inte gråta, 
det är en present 

jag gråter av glädje 
hur dags slutar ni 

idag? 
vad ska vi göra 

ikväll? 
igår gjorde jag 

pannkakor 
vad skall du göra 

i helgen? 
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