
fiche de révision 6a 

 

60 75 86 

   

95 65 76 

   

91 66 89 

   

 

ett äpple en banan ett päron en apelsin en persika 

     

en jordgubbe ett hallon en frukt ett plommon ett körsbär 

     

 

jag äter ett äpple jag älskar bananer 

  

har du ett plommon? han äter en jordgubbe 

  

jag gillar inte persikor har ni körsbär ? 

  

jag skulle vilja ha en frukt finns det päron? 

  

hon har ett stort hallon jag avskyr jordgubbar 

  

gillar du äpplen? hon gillar inte bananer 

  

varsågod ett litet körsbär äter du en apelsin? 

  

nej, jag äter en jordgubbe har ni plommon ? 

  

jag skulle vilja ha päron hon avskyr hallon 

  

äter ni apelsiner ? här är en god banan 

  

 



fiche de révision 6b 

 
89 frukt 87 92 hallon päron 75 66 persika päron 

87 banan banan 89 76 apelsin 86 hallon jordgubbe jordgubbe 

äpple 65 89 frukt 64 76 körsbär 92 hallon 60 

91 hallon frukt 64 87 jordgubbe 86 plommon 89 60 

75 körsbär 89 64 päron 64 persika 76 körsbär 87 

banan körsbär apelsin 87 92 91 60 92 persika jordgubbe 

65 95 95 86 körsbär äpple apelsin banan 66 89 

75 plommon 75 86 66 60 banan frukt 66 91 

60 persika 87 plommon apelsin 95 äpple persika 95 66 

64 86 95 95 hallon äpple 91 jordgubbe banan hallon 

plommon 92 76 körsbär 66 75 apelsin 75 91 76 

frukt 60 frukt 91 äpple 65 76 apelsin äpple plommon 

plommon päron päron jordgubbe päron 65 persika 92 65 64 

65 86 90 hallon päron 67 äpple 72 70 frukt 

 

1. jag avskyr hallon 

2. finns det äpplen ? 

3. har ni persikor? 

4. finns det 67 plommon ? 

5. gillar du inte apelsiner? 

6. jag skulle vilja ha 73 jordgubbar tack 

7. han har 92 körsbär 

8. finns det körsbär ? 

9. jag avskyr körsbär 

10. gillar du bananer? 

11. hon har 83 bananer 

12. äter du 15 hallon? 

13. hon avskyr äpplen 

14. han äter ett körsbär 

15. jag skulle vilja ha 89 plommon tack 

16. varsågod en stor persika 

17. du gillar små frukter 

18. har du en banan? 

19. hon gillar inte apelsiner 

20. finns det 75 päron ? 

21. varsågod 94 hallon 

22. äter ni äpplen ? 

23. jag älskar bananer 

24. hon avskyr jordgubbar 

25. här är en liten jordgubbe 


