
fiche de révision 1c ; säg orden muntligt på franska för varandra 

 
2 hon är lila hon har 4 röd grå 9 2 9 svart brun 4 6 

lila 9 han är 4 6 vit han har brun 10 hon är jag har du har 8 du är 

3 han har svart brun vit gul han har 9 jag är 6 gul han har gul jag har 

han är 9 1 han har brun 6 8 6 9 rosa 2 5 han är grön 

3 grå du är vit lila 5 blå hon är gul 1 blå grön blå du är 

grön rosa 7 3 10 gul grön röd jag är svart 2 lila hon är 4 

hon är 7 svart 5 10 lila du har rosa 1 6 5 du har 9 han är 

blå 1 rosa jag är 1 1 grå röd hon har hon är 1 vit jag har blå 

svart vit 9 8 jag har du har han har 7 lila svart svart blå han har grå 

blå 7 han har 10 han är 5 3 hon är röd rosa grön rosa brun hon har 

4 grå vit jag är 10 du är 7 4 hon har gul grå röd 8 2 

svart grå röd jag har 4 2 du är grön jag har 4 blå jag är 2 du är 

6 jag har rosa 3 6 rosa han är 10 gul 1 du har du är 7 du är 

blå jag har 8 du har rosa 1 lila 8 8 vit 7 hon har grön grå 

6 grön röd 2 lila 6 du har röd 7 grå grön svart brun 10 

gul vit han är lila 5 blå jag är 8 du är jag är röd 10 grön 7 

hon har 5 3 10 gul 4 brun 10 8 hon är 3 han har jag har 2 

hon har 9 hon har han är blå röd hon har brun 9 4 7 10 brun 7 

lila gul grå hon har brun han är 5 rosa 8 vit svart jag har röd du har 

grön du är svart du har brun hon är 3 jag är du har hon har 2 vit lila han har 

han har 1 du är 3 5 rosa 1 han är 9 grå 5 6 5 jag är 

3 hon är 8 jag är hon är du har han är vit 4 2 jag har jag är 3 gul 

 

Présente-toi à tes camarades de classe! Presentera dig för några klasskompisar 

muntligt.  Det är viktigt att ni pratar med varandra: 

 

 hälsa på varandra  

 fråga och svara hur ni mår 

 berätta sedan vad ni heter, var ni bor, hur gamla ni är, om ni har syskon, 

vad ni gillar och inte gillar m.m.  

 

Décris-toi en quelques lignes! Skriv ner en liten presentation om dig på 

franska enligt tidigare modell : 

 

 

 



fiche de révision 2a 
 

10 20 30 40 50 

     

60 70 80 90 100 

     

 

Vad heter du ? Var bor du? 

  

Hur gammal är du ? Vad är det ? 

  

Har du syskon? Hur mycket är klockan ? 

  

Vad är det för väder ? Vad kostar det ? 

  

Vad tycker du om ? Vem är det? 

  

Har du djur? Är du fransk ? 

  

 

måndag tisdag onsdag torsdag 

    

fredag lördag söndag en vecka 

    

 

det är det är inte 

  

jag är jag är inte 

  

hon har hon har inte 

  

det finns det finns inte 

  

jag förstår jag förstår inte 

  

 


