
Vad heter orden nedan på franska ? 

hej då hur mår du ? jag heter var bor du ? jag mår bra och du ? 

hejsan vad heter du ? tack bra jag är elva år jag bor i Köping 

också tio ja hur gammal är du ? och nej 

så där mycket bra varsågod, här är min bror nio jag är tretton år 

 

chanson conjuguer le verbe s’appeler 

Låtsas vara följande personer och presentera er : 

 

    
namn Jean-Pascal Lacoste Caroline Costa Corinne Diacre Camille Cerf 

född 21 juni 1978 9 maj 1996 4 augusti 1974 9 december 1994 

bor i Toulouse Moissac Croix Coulogne 

 

situations orales 5; situation 2 

fransk stavning franskt uttal suédois 

c’est quelle couleur ? sä käll kolör vilken färg är det ? 

c’est noir sä nåar det är svart 

quelle est ta couleur préférée ? käll ä ta kolör preferee vilken är din favoritfärg? 

c’est le vert sä lö vär det är grönt 

c’est le jaune sä lö schåån det är gult 

c’est le rose sä lö råz det är rosa 

c’est le marron sä lö marråååå det är brunt 

c’est le blanc sä lö blaaaa(n) det är vitt 

c’est le rouge sä lö rosch det är rött 

c’est le bleu sä lö blö det är blått 

c’est le gris sä lö gri det är grått 

c’est le beige sä lö bäsch det är beige 

 
Säg färgerna på franska: 

röd grön blå vit svart rosa 

gul brun grå vit blå brun 

rosa grön svart gul brun grå 

gul grå röd rosa blå röd 

grön svart gul vit grön blå 

 
Fråga nu varandra om era favoritfärger. Peka också på olika saker och fråga vilken färg det är. 
 
Vilka färger är det på följande länders flaggor?  Facit får du snart på tavlan. Säg färgerna på franska: 

https://www.youtube.com/watch?v=o3PVFqBrHVU


 
situations orales 5; situation 4 

fransk stavning franskt uttal suédois 

bonjour, vous désirez? bååå(n)schor vo deziree hejsan, vad önskas? 

bonjour, un coca s’il vous plaît bååå(n)schor ööö kåcka sill vo plä hejsan, en kåla tack 

voilà un coca våalla ööö kåcka varsågod en kåla 

merci, c’est combien ? märsi sä kååå(m)bjäää tack, vad kostar det ? 

c’est 1 euro s’il vous plaît sä öööö nörå sill vo plä det kostar 1 euro tack 

voilà monsieur våalla mössjö varsågod herrn 

merci beaucoup et au revoir märsi ä å röv åar tack så mycket och hej då 

au revoir å röv åar hej då 

 
Spela nu upp en liten dialog på ett kafé.  

 



Gör samma sak med följande meny : 

 

 

 



 

 


