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vad är det för väder ? 

quel temps fait-il ? 

det är varmt 

il fait chaud 

det är kallt 

il fait froid 

det är vackert väder 

il fait beau 

det är blåsigt 

il fait du vent 

det är soligt 

il fait du soleil 

det är dåligt väder 

il fait mauvais 

det regnar 

il pleut 

det snöar 

il neige 

det är grått 

il fait gris 

vilken dag är det ? 

c est quel jour ? 

det är måndag 

c est lundi 

tisdag 

mardi 

onsdag 

mercredi 

torsdag 

jeudi 

fredag 

vendredi 

lördag 

 samedi 

söndag 

dimanche 

hur mycket kostar det ? 

c est combien ? 

det kostar 50 euro 

c est 50 euros 

det kostar 60 euro 

c est 60 euros 



det kostar 70 euro 

c est 70 euros 

det kostar 80 euro 

c est 80 euros 

det kostar 90 euro 

c est 90 euros 

56 cinquante-six 

62 soixante-deux 

69 soixante-neuf 

73 soixante-treize 

83 quatre-vingt-trois 

88 quatre-vingt-huit 

92 quatre-vingt-douze 

95 quatre-vingt-quinze 

96 quatre-vingt-seize 

vad heter du ? tu t appelles comment ? 

jag heter.... je m appelle...... 

var bor du ? tu habites où ? 

jag bor i Årjäng j habite à Årjäng 

vad är det ? qu est-ce que c est ? 

det finns il y a 

hur gammal är du ? tu as quel âge ? 

jag är 12 år j ai douze ans 

jag är je suis 
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det är soligt  

56  

62  
det är dåligt väder  

vad är det för väder ?  

det är varmt  

det är kallt  

det är grått  

vilken dag är det ?  

det är måndag  

tisdag  

det är vackert väder  

det är blåsigt  

det regnar  

det snöar  

onsdag  

torsdag  

fredag  

lördag  

söndag  

hur mycket kostar det ?  



det kostar 50 euro  

det kostar 60 euro  

det kostar 70 euro  

det kostar 80 euro  

det kostar 90 euro  

69  

73  

95  

96  

vad heter du ?  

jag heter....  

var bor du ?  

83  

88  

jag är 12 år  

jag är  

92  

jag bor i Årjäng  

vad är det ?  

det finns  

hur gammal är du ?  
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