
JEU VOCABULAIRE MÉMORY 1a 

 

 vad är det? vad gillar du? 
hur mycket 

kostar det? 
vad önskas? 

hur mycket är 

klockan? 
jag förstår inte 

11.20 
jag är 

svensk 

vilken dag är 

det? 

var bor 

du? 
il fait chaud comme entrée det är måndag 

10.35 
det finns – 

finns det? 

det är vackert 

väder 
20 det är kallt jag vet inte notan tack 

17.10 c’est génial il a une barbe 
nej, jag 

röker inte 
till förrätt 

c’est quelle 

couleur? 

jag skulle vilja 

ha en kaffe 

18.30 röker du? c’est lundi 
elle a des 

lunettes 
det är suveränt je suis Suédois han har skägg 

20.55 
comme 

boisson 
det regnar vingt il pleut kvart i qui est-ce ? 

14.05 il fait froid 
l’addition, s’il 

vous plaît 
il y a 

har ni 

frimärken? 
tu fumes? c’est quel jour? 

17.15 
je voudrais 

un café 
vem är det? 

hon har 

glasögon 

vilken färg är 

det? 
il fait beau det är varmt 

19.50 
je ne sais 

pas 
till att dricka 

non, je ne 

fume pas 
moins le quart tu habites où? 

vous avez des 

timbres? 
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JEU VOCABULAIRE MÉMORY 1b 

 

 vad är det? vad gillar du? 
hur mycket 

kostar det? 
vad önskas? 

hur mycket är 

klockan? 
jag förstår inte 

11.20 
det finns – 

finns det? 
c’est génial 

qui est-

ce ? 
moins le quart c’est lundi 

vous avez des 

timbres? 

10.35 var bor du? 
det är vackert 

väder 

vilken färg 

är det? 
det regnar il fait froid 

l’addition, s’il 

vous plaît 

17.10 
c’est quelle 

couleur? 
il a une barbe il fait beau till att dricka kvart i je suis Suédois 

18.30 
elle a des 

lunettes 

comme 

entrée 

non, je ne 

fume pas 

hon har 

glasögon 
till förrätt jag är svensk 

20.55 il y a il fait chaud 
det är 

varmt 
röker du? je ne sais pas tu habites où? 

14.05 vingt 
har ni 

frimärken? 

c’est quel 

jour? 
jag vet inte comme boisson 

jag skulle vilja 

ha en kaffe 

17.15 
vilken dag 

är det? 

det är 

måndag 
il pleut vem är det? 

je voudrais un 

café 
notan tack 

19.50 
han har 

skägg 
tu fumes? 

det är 

suveränt 
det är kallt 20 

nej, jag röker 

inte 

 

 



JEU VOCABULAIRE MÉMORY 1c 

 

 vad är det? vad gillar du? 
hur mycket 

kostar det? 
vad önskas? 

hur mycket är 

klockan? 
jag förstår inte 

18.30 röker du? c’est lundi 
elle a des 

lunettes 
det är suveränt je suis Suédois han har skägg 

20.55 
comme 

boisson 
det regnar vingt il pleut kvart i qui est-ce ? 

10.35 
det finns – 

finns det? 

det är vackert 

väder 
20 det är kallt jag vet inte notan tack 

17.10 c’est génial il a une barbe 
nej, jag 

röker inte 
till förrätt 

c’est quelle 

couleur? 

jag skulle vilja 

ha en kaffe 

14.05 il fait froid 
l’addition, s’il 

vous plaît 
il y a 

har ni 

frimärken? 
tu fumes? c’est quel jour? 

19.50 
je ne sais 

pas 
till att dricka 

non, je ne 

fume pas 
moins le quart tu habites où? 

vous avez des 

timbres? 

17.15 
je voudrais 

un café 
vem är det? 

hon har 

glasögon 

vilken färg är 

det? 
il fait beau det är varmt 

11.20 
jag är 

svensk 

vilken dag är 

det? 

var bor 

du? 
il fait chaud comme entrée det är måndag 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEU VOCABULAIRE MÉMORY 1b 

 

 vad är det? vad gillar du? 
hur mycket 

kostar det? 
vad önskas? 

hur mycket är 

klockan? 
jag förstår inte 

11.20       

10.35       

17.10       

18.30       

20.55       

14.05       

17.15       

19.50       

 


