
fiche de révision 3a 

 

11 24 38 43 57 

     

69 72 86 93 1000 

     

 

vad är det för väder? det är soligt 

  

det är kallt det är varmt 

  

det är vackert väder det är dåligt väder 

  

det snöar det regnar 

  

det blåser det är dimmigt 

  

det är molnigt det är grått 

  

 

jag du han hon 

    

den/det vi ni de 

    

 

januari februari mars april 

    

maj juni juli augusti 

    

september oktober november december 

    

 

vilken dag är det? vilket datum är det? 

  

 

 



fiche de révision 3b temps, mois, pronoms personnels, chiffres 
 

Bonsoir ! Quel temps fait-il aujourd’hui en France ? Il neige à 

Rennes mais il fait très beau à Brest. À Nantes il fait trente-

cinq degrés. Il fait chaud à Nantes ! À Nice il pleut beaucoup 

et il fait douze degrés. Mais à Lille il fait très beau. Il fait du 

soleil et il fait chaud. Il fait quarante-neuf degrés ! Un record ! 

Et à Paris il fait mauvais. Il pleut et il fait seize degrés. À 

Grenoble il fait du vent et à Lyon il fait du brouillard. Il fait 

gris à Marseille et il fait quatorze degrés. En mai il pleut à 

Lens mais en juillet il fait chaud. En août il fait du vent à 

Strasbourg mais en juin il fait beau. Il fait froid et il neige 

beaucoup à Clermont-Ferrand en février. En janvier il fait gris 

à Cannes. Il fait du brouillard à Caen en décembre mais il fait 

chaud en septembre. Quel temps fait-il en Suède en novembre 

et en octobre ? Il fait souvent mauvais à Stockholm ? Il pleut à 

Göteborg ? Il fait moins soixante-treize à Luleå ? En janvier il 

fait moins quatre-vingt-quinze à Kiruna ! Record ! Et à 

Dunkerque il fait seulement moins soixante-trois en 

décembre. Mais à Bastia il fait cinquante-trois degrés ! Il fait 

beau et il fait chaud ! 
 

quinze 
soixante et 

onze 

soixante-

quinze 
seize 

cinquante-

deux 

quatre-vingt-

trois 

quarante-

deux 
soixante-neuf vingt-sept 

cinquante-

neuf 

cinquante-

sept 
trente-six trente et un cinquante vingt-deux 

quatre-vingt-

dix 
quatre-vingts 

quatre-vingt-

treize 

quatre-vingt-

quinze 

soixante et 

un 

soixante-dix-

neuf 

quatre-vingt-

cinq 

quatre-vingt-

onze 
trente-trois dix-huit soixante-huit soixante-sept 

vingt et un quarante-cinq quarante-sept douze trente-quatre 
soixante-

douze 

quarante-

trois 

quatre-vingt-

huit 
onze 

quatre-vingt-

six 

soixante-dix-

sept 
soixante-trois 

soixante-

quatre 
trente 

quarante-

neuf 
trente-neuf vingt-quatre dix-sept 

quatre-vingt-

deux 

soixante-

deux 
quatorze 

cinquante et 

un 

quatre-vingt-

sept 
soixante vingt dix-neuf 

quatre-vingt-

dix-neuf 

cinquante-

huit 
quarante-six 

quatre-vingt-

quatorze 
quarante 

quatre-vingt-

seize 
cent 

quatre-vingt-

douze 

soixante-

treize 
vingt-six 

soixante-dix trente-cinq trente-huit soixante-cinq 
soixante-

seize 

quarante-

quatre 

soixante-dix-

huit 
quarante-huit 

quatre-vingt-

dix-sept 

trente-deux 
quatre-vingt-

dix-huit 
vingt-neuf 

cinquante-

quatre 
trente-sept vingt-trois soixante-six 

soixante-

quatorze 

quarante et 

un 

cinquante-

cinq 
treize 

cinquante-

trois 

quatre-vingt-

un 
vingt-huit 

quatre-vingt-

quatre 
vingt-cinq cinquante-six 

quatre-vingt-

neuf 

fiche de révision 3c cartes-météo ; berätta för varandra vad det är för väder på olika ställen ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fiche de révision 2c ; säg orden muntligt på franska för varandra 

 

torsdag 90 90 30 onsdag tisdag 20 70 60 lördag 

tisdag 20 60 90 80 måndag 60 lördag 60 onsdag 
hon har inte Hur mycket är klockan ? Var bor du? jag är inte Har du djur? 

80 10 60 30 onsdag torsdag lördag 10 10 söndag 
jag är det är hon har Var bor du? Vad är det ? 

det är inte Hur mycket är klockan ? Hur gammal är du ? Hur mycket är klockan ? det är inte 

fredag onsdag söndag 40 100 torsdag måndag 50 10 50 

40 söndag 100 40 30 onsdag tisdag 70 onsdag 70 

80 20 50 80 söndag 100 70 fredag torsdag 90 
Var bor du? Är du fransk ? hon har inte jag förstår jag förstår inte 

det är Vad heter du ? hon har inte det är Vad kostar det ? 

det finns Vad är det för väder ? det finns inte Vad kostar det ? Vem är det? 

måndag 40 40 50 30 20 fredag 90 50 30 
Har du syskon? Vad tycker du om ? jag är inte Vad heter du ? hon har inte 

Var bor du? Vem är det? det finns inte Är du fransk ? Vad tycker du om ? 

60 torsdag fredag 10 lördag tisdag lördag 30 80 80 

tisdag söndag 70 10 måndag 90 20 måndag måndag 80 
Hur mycket är klockan ? jag är inte hon har Har du syskon? det är inte 

hon har inte Vad heter du ? Vad är det för väder ? Hur gammal är du ? Var bor du? 

Vad heter du ? det är inte Var bor du? Vad är det ? jag förstår inte 

tisdag 90 torsdag lördag 50 tisdag söndag 30 fredag 20 

fredag 100 måndag lördag 100 10 fredag 50 40 40 

70 20 torsdag söndag 60 100 onsdag 70 100 50 
hon har inte jag är inte Hur gammal är du ? jag är Vad tycker du om ? 

Vad tycker du om ? Hur gammal är du ? Vad är det för väder ? jag är det finns 

Vem är det? jag förstår inte det finns det finns inte jag förstår inte 

Vad kostar det ? jag förstår hon har Vad är det för väder ? Vad kostar det ? 

Vad tycker du om ? det finns inte Har du syskon? Vem är det? jag är inte 

Hur mycket är klockan ? Hur gammal är du ? det är inte hon har inte Vem är det? 

Har du djur? det finns Hur gammal är du ? jag förstår jag förstår inte 

jag förstår inte Vad är det ? Vad är det ? Är du fransk ? det är 

det finns inte det finns inte Har du djur? hon har det är 

det finns inte Hur mycket är klockan ? Är du fransk ? det är Har du syskon? 

hon har Har du syskon? jag är Vad är det för väder ? det finns 

jag är Vad är det ? jag är Vad kostar det ? Vad tycker du om ? 

Vad tycker du om ? Hur mycket är klockan ? Vad heter du ? Hur gammal är du ? Vad är det ? 

Vad heter du ? Har du djur? jag förstår Är du fransk ? Vad heter du ? 

hon har det finns Vad är det för väder ? det finns Har du syskon? 

Är du fransk ? jag är inte jag är Vem är det? Har du djur? 

Vad kostar det ? Har du djur? jag förstår inte det är Har du syskon? 

jag är inte jag förstår jag förstår det är inte Vad är det ? 

jag förstår Vad är det för väder ? Vad kostar det ? hon har Vem är det? 

det är inte Var bor du? Har du djur? Är du fransk ? det är 

 

Posez des questions à vos camarades ! Ställ nu så många frågor ni kan till varandra på franska ! Cirkulera 

gärna i klassrummet ! 

 

Tävling! Räkna upp dagarna så fort ni kan på franska. Bäst tid vinner ! 

 

Tävling ! Kompisen säger siffror (10-talen + 100). Den som klarar flest rätt på 2 minuter vinner ! 

 

Skriv nu upp siffrorna (10-talen) + dagarna på franska  

 

 

 



 


