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kvart i halv kvart över tio i 

    

klockan är........ hur mycket är klockan ? 

  

 

18.15 15.15 

  

17.30 19.30 

  

20.45 13.45 

  

15.30 16.15 

  

16.45 20.30 

  

21.15 22.45 

  

det är kallt det regnar 

  

det blåser det är vackert väder 

  

det snöar det är varmt 

  

det är dåligt väder det är dimmigt 

  

det är grått det är soligt 

  

det är molnigt det är inte kallt 

  

det regnar inte det är inte vackert väder idag 
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 skriv i bestämd form (le eller la) på franska 

tennis  

fotboll  

basket  

skidåkning  

cykling  

sport  

simning  

friidrott  

boxning  

choklad  

glass  

sylt  

ost  

jag gillar  

jag gillar inte  

jag avskyr  

tycker du om....  

gillar ni..........?  

han avskyr  

tycker du inte om....?  

jag gillar friidrott  

gillar du inte tennis?  

hon avskyr choklad  

gillar ni sylt?  

jag gillar inte ost  

tycker du om cykling?  

jag avskyr sport  

han avskyr boxning  

gillar du inte glass?  

jag avskyr simning  

tycker ni om skidåkning?  
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mage huvud arm hand ben 

     

hår öra rygg hals fot 

     

 

j’ai mal aux dents tu as mal au nez ? 

  

il a mal aux oreilles elle a mal au genou 

  

nous avons mal aux pieds vous avez mal à la bouche 

  

ils ont mal aux doigts j’ai mal aux yeux 

  

jag har ont i huvudet hon har ont i magen 

  

du har ont i armen vi har ont i benen 

  

de har ont i händerna jag har ont i ryggen 

  

har du ont i halsen ? han har ont i handen 

  

hon har ont i foten jag har inte ont i magen 

  

har du inte ont i benet? hon har ont i näsan 

  

vi har ont i öronen han har inte ont i ryggen 

  

var har du ont? har ni ont i tänderna ? 

  

jag har ofta ont i knäet det gör ont 

  

hon har ont i armen var har ni ont? 

  
 


