
1 en häst hon har en ko 

de har varsågod, här är ett flyg 

en gris en båt liten, kort 

   

2 ett tåg suverän med 

jag gillar, tycker om till vänster mycket 

du har 
ni gillar, tycker om (gillar, tycker 

om ni?) 
vi är 

   

3 ni har (har ni?) vi/man har utan 

en råtta ofta hon är 

titta på nu de är 

   

4 ingenting du äter ni är (är ni?) 

vi/man är och de gillar, tycker om 

kanske under hemsk 

   

5 han har en spårvagn engelsk 

ni tittar på (tittar på ni?) idag en cykel 

vi/man gillar, tycker om sällan ledsen 

   

6 han tittar på därborta rolig 

vi tittar på här också 

jag har jag äter nöjd, glad 

   

 

 

 



7 fransk hur många, hur mycket? lycklig, glad 

svensk sjuk en hund 

ful trött varför 

   

8 en bil till höger men 

du gillar, tycker om på han är 

de tittar på äta du är 

   

9 en katt hon gillar, tycker om jag tittar på 

han gillar, tycker om dum att gilla, att tycka om 

vi/man tittar på vi gillar, tycker om snäll 

   

10 jag är hon tittar på du tittar på 

vacker, snygg stor, lång vi har 

schysst inte jag skulle vilja ha 

   

11 de är du äter titta på 

stor, lång mycket jag tittar på 

jag gillar, tycker om en ko trött 

   

12 suverän de gillar, tycker om äta 

ingenting vi är hemsk 

liten, kort ett tåg nu 

   

 

 

 



13 idag en spårvagn ofta 

dum en häst inte 

snäll jag är varför 

   

14 hon är också ni tittar på (tittar på ni?) 

sjuk varsågod, här är vi/man har 

här jag skulle vilja ha han tittar på 

   

15 vi har svensk ni är (är ni?) 

ni har (har ni?) hon gillar, tycker om fransk 

en hund vi tittar på engelsk 

   

16 hon har jag har hur många, hur mycket? 

utan schysst vi/man gillar, tycker om 

till vänster du är han gillar, tycker om 

   

17 på att gilla, att tycka om 
ni gillar, tycker om (gillar, tycker 

om ni?) 

under en cykel han är 

en gris hon tittar på till höger 

   

18 kanske och jag äter 

en katt en bil med 

vacker, snygg en båt ledsen 

   

 

 

 



19 rolig en råtta men 

han har ful de tittar på 

ett flyg du tittar på du gillar, tycker om 

   

20 de har vi/man tittar på du har 

nöjd, glad därborta sällan 

vi gillar, tycker om lycklig, glad vi/man är 

   

21 du tittar på jag tittar på jag äter 

varför ett flyg till höger 

äta och ledsen 

   

22 en ko rolig men 

fransk vi tittar på du äter 

du är vacker, snygg mycket 

   

23 en häst de tittar på därborta 

sjuk hon gillar, tycker om vi har 

suverän vi gillar, tycker om ni har (har ni?) 

   

24 en bil nöjd, glad svensk 

hemsk lycklig, glad jag är 

nu en katt hur många, hur mycket? 

   

 

 

 



25 ofta de gillar, tycker om sällan 

dum vi/man tittar på här 

snäll att gilla, att tycka om vi/man är 

   

26 ni tittar på (tittar på ni?) hon tittar på ful 

en cykel jag gillar, tycker om de är 

han tittar på stor, lång han gillar, tycker om 

   

27 titta på hon är vi/man gillar, tycker om 

en råtta under hon har 

du gillar, tycker om på han har 

   

28 du har utan 
ni gillar, tycker om (gillar, tycker 

om ni?) 

jag har till vänster en hund 

schysst ett tåg idag 

   

29 en gris trött ni är (är ni?) 

en båt de har en spårvagn 

engelsk kanske vi är 

   

30 vi/man har också han är 

liten, kort varsågod, här är ingenting 

inte jag skulle vilja ha med 

   

 

 

 

 



ils sont 31 on aime un bateau 

grand il aime un rat 

j’aime vous aimez moche 

 

super 32 il est tu regardes 

ne...rien à droite on regarde 

petit je mange là-bas 

 

aujourd’hui 33 avec heureux 

bête triste un chat 

gentil, gentille mais joli 

 

elle est 34 tu manges drôle 

malade beaucoup il a 

ici une vache un avion 

 

nous avons 35 ils aiment ils ont 

vous avez nous sommes content 

un chien un train nous aimons 

 

elle a 36 un tram ils regardent 

sans un cheval tu aimes 

à gauche je suis tu as 

 

 

 

 



sur 37 aussi rarement 

sous voilà on est 

un cochon je voudrais vous regardez 

 

peut-être 38 suédois on a 

regarder elle aime il regarde 

je regarde nous regardons vous êtes 

 

fatigué 39 j’ai français 

manger sympa anglais 

terrible tu es combien 

 

maintenant 40 aimer et 

souvent un vélo une voiture 

ne...pas elle regarde pourquoi 

 

un cheval 41 petit ici 

ils ont avec je mange 

un cochon beaucoup combien 

 

un train 42 nous sommes malade 

j’aime sans fatigué 

tu as elle est à droite 

 

 

 

 



vous avez 43 ils sont sur 

un rat vous êtes manger 

regarder elle a un chat 

 

ne...rien 44 voilà il aime 

on est un bateau on regarde 

peut-être super je suis 

 

il a 45 à gauche joli 

vous regardez vous aimez sympa 

on aime on a elle aime 

 

il regarde 46 souvent bête 

nous regardons maintenant nous aimons 

j’ai tu manges elle regarde 

 

français 47 et grand 

suédois sous ne...pas 

moche un tram il est 

 

une voiture 48 aujourd’hui tu es 

tu aimes rarement je regarde 

ils regardent là-bas aimer 

 

 

 

 



content 49 anglais gentil, gentille 

heureux un vélo tu regardes 

un chien triste nous avons 

 

pourquoi 50 drôle je voudrais 

mais aussi ils aiment 

une vache un avion terrible 

 

tu regardes 51 petit un chien 

pourquoi ne...pas aujourd’hui 

manger ne...rien vous êtes 

 

une vache 52 avec un tram 

français il est nous sommes 

tu es je mange je regarde 

 

un cheval 53 à droite un avion 

malade triste et 

super mais drôle 

 

une voiture 54 tu manges nous regardons 

terrible beaucoup joli 

maintenant là-bas ils regardent 

 

 

 

 



souvent 55 nous avons elle aime 

bête vous avez nous aimons 

gentil, gentille suédois content 

 

vous regardez 56 je suis heureux 

un vélo combien un chat 

il regarde rarement ils aiment 

 

regarder 57 ici on regarde 

un rat on est aimer 

tu aimes moche elle regarde 

 

tu as 58 ils sont j’aime 

j’ai il aime grand 

sympa on aime elle est 

 

un cochon 59 elle a sous 

un bateau il a sur 

anglais vous aimez sans 

 

on a 60 peut-être à gauche 

fatigué aussi un train 

ils ont voilà je voudrais 

 

 

 

 



mots6emebingotirage 

1. vacker, snygg 
2. engelsk 
3. fransk 
4. en bil 
5. kanske 
6. hur många, hur mycket? 
7. hon har 
8. en häst 
9. schysst 
10. också 
11. snäll 
12. en katt 
13. sällan 
14. en båt 
15. han är 
16. en hund 
17. hon är 
18. han gillar, tycker om 
19. hon gillar, tycker om 
20. jag gillar, tycker om 
21. hon tittar på 
22. till höger 
23. vi tittar på 

24. vi/man gillar, tycker om 
25. suverän 
26. dum 
27. vi är 
28. därborta 
29. utan 
30. de tittar på 
31. ni tittar på (tittar på ni?) 
32. varför 
33. vi/man är 
34. de har 
35. hemsk 
36. och 
37. under 
38. du gillar, tycker om 
39. ni gillar, tycker om 

(gillar, tycker om ni?) 
40. vi har 
41. ni har (har ni?) 
42. vi/man tittar på 
43. här 
44. trött 
45. mycket 

46. lycklig, glad 
47. du är 
48. du har 
49. han tittar på 
50. ett tåg 
51. en spårvagn 
52. du tittar på 
53. idag 
54. på 
55. svensk 
56. liten, kort 
57. en gris 
58. ett flyg 
59. inte 
60. en cykel 
61. ful 
62. en råtta 
63. ingenting 
64. varsågod, här är 
65. med 
66. jag skulle vilja ha 
67. stor, lång 
68. en ko 

69. jag tittar på 
70. titta på 
71. äta 
72. att gilla, att tycka om 
73. nu 
74. rolig 
75. jag äter 
76. de gillar, tycker om 
77. vi gillar, tycker om 
78. de är 
79. till vänster 
80. ni är (är ni?) 
81. du äter 
82. jag är 
83. ledsen 
84. nöjd, glad 
85. men 
86. sjuk 
87. vi/man har 
88. han har 
89. jag har 
90. ofta 

 

 

1. joli 
2. anglais 
3. français 
4. une voiture 
5. peut-être 
6. combien 
7. elle a 
8. un cheval 
9. sympa 
10. aussi 
11. gentil, gentille 
12. un chat 
13. rarement 
14. un bateau 
15. il est 
16. un chien 
17. elle est 
18. il aime 
19. elle aime 
20. j’aime 
21. elle regarde 
22. à droite 
23. nous regardons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. on aime 
25. super 
26. bête 
27. nous sommes 
28. là-bas 
29. sans 
30. ils regardent 
31. vous regardez 
32. pourquoi 
33. on est 
34. ils ont 
35. terrible 
36. et 
37. sous 
38. tu aimes 
39. vous aimez 
40. nous avons 
41. vous avez 
42. on regarde 
43. ici 
44. fatigué 
45. beaucoup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. heureux 
47. tu es 
48. tu as 
49. il regarde 
50. un train 
51. un tram 
52. tu regardes 
53. aujourd’hui 
54. sur 
55. suédois 
56. petit 
57. un cochon 
58. un avion 
59. ne...pas 
60. un vélo 
61. moche 
62. un rat 
63. ne...rien 
64. voilà 
65. avec 
66. je voudrais 
67. grand 
68. une vache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. je regarde 
70. regarder 
71. manger 
72. aimer 
73. maintenant 
74. drôle 
75. je mange 
76. ils aiment 
77. nous aimons 
78. ils sont 
79. à gauche 
80. vous êtes 
81. tu manges 
82. je suis  
83. triste 
84. content 
85. mais 
86. malade 
87. on a 
88. il a 
89. j’ai 
90. souvent 



 


