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exercices devoir 

34

 
dialogues : les vacances ; allmän repetition ; muntliga och skriftliga övningar ; övningar i 
boken 

repetitionsord 

35

 
siffror, klockan i dialogform, spela qui est-ce, repetera beskrivningsord, dialoger : au café

 
repetitionsord 

36

 
vardagssituationer i dialogform, faire les courses, berätta vad man gör, info chapitre 1 

37

 
repetition av allmän grammatik, dialoger och vanliga fraser, à la poste chapitre 2 

38

 
presentationsövningar ; presentera sig själv och andra ; prata om fritidsintressen ; spela 
bataille navale 

chapitre 3 

39

 
révision pour le contrôle continu ; film vanliga ord och 

meningar 1 
40

 

fransk film,uttrycka åsikter på franska ; kommentera filmen chapitre 4 
41

 

franska kändisar, ställa vanliga frågor ; jéopardy ; muntliga och skriftliga övningar ; info chapitre 5 
42

 

les vacances de la chasse aux élans älgjaktslov 
43

 

à la banque ; situations diverses ; uttalsövningar ; uttrycka åsikter ; info chapitre 6 
44

 

uttalsövningar ; à la gare ; åka tåg på franska ; muntliga och skriftliga övningar vanliga ord +  meningar 2 
45

 

beskriva och berätta ; läsa Donald på franska ; översätta texter och dialoger chapitre 7 
46

 

repetitionsgrammatik, franska verb ; muntliga och skriftliga verbövningar, info chapitre 8 
47

 

skriva dagbok ; berätta vad man har gjort ; berätta om länder ; info, uttalsövningar chapitre 9 
48

 

repetition inför provet chapitre 10 
49

 

övningar på dator, internet, multimedia m.m. chapitre 11 
50

 

texter och sånger om fransk jul, radio och teveprogram ; muntliga och skriftliga övningar

 

chapitre 12 
51

 

diverse spel och övningar  
2 dialoger om jul- och nyårsfirandet ; dialoger och övningar med siffror och priser ; info chapitre 13 
3 läsa text om Euro  försöka diskutera EU på franska ; tv om Euro ; dialoger och 

skriftliga övningar 
chapitre 14 

4 muntliga och skriftliga övningar ur boken, uttalsövningar, konstruera meningar, 
hörövningar 

textes sur Paris 1 

5 muntliga och skriftliga övningar ur boken, uttalsövningar, konstruera meningar, 
hörövningar, info 

textes sur Paris 2 

6 muntliga och skriftliga övningar ur boken, uttalsövningar, konstruera meningar, 
hörövningar 

textes sur Paris 3 

7 muntliga och skriftliga övningar ur boken, uttalsövningar, konstruera meningar, 
hörövningar 

textes sur Paris 4 

8 repetition inför provet textes sur Paris 5 
9 les vacances de février sportlov 
10

 

skriftliga och muntliga övningar om Paris ; Pariskunskap ; dialoger om vardagliga 
situationer 

textes sur Paris 6 

11

 

skriftliga och muntliga övningar om Paris ; Pariskunskap ; dialoger om vardagliga 
situationer 

textes sur Paris 7 

12

 

skriftliga och muntliga övningar om Paris ; Pariskunskap ; dialoger om vardagliga 
situationer 

vanliga fraser 1 

13

 

vacances de Pâques vanliga fraser 2 
14

 

skriftliga och muntliga övningar om Paris ; Pariskunskap ; dialoger om vardagliga 
situationer 

vanliga fraser 3 

15

 

skriftliga och muntliga övningar om Paris ; Pariskunskap ; dialoger om vardagliga 
situationer 

vanliga fraser 4 

16

 

les vacances de Pâques påsklov  
17

 

allmän repetition av åk7-8 ; muntliga färdighetsövningar ; uttalsövningar ; arbete med 
Paris och Frankrike med hjälp av internet 

vanliga fraser 5 

18

 

allmän repetition av åk7-8 ; muntliga färdighetsövningar ; uttalsövningar ; arbete med 
Paris och Frankrike med hjälp av internet 

vanliga fraser 6 

19

 

repetition inför provet vanliga fraser 7 
20

 

exercices divers och muntliga övningar, texter och dialoger, ev. egna arbeten vanliga fraser 8 
21

 

exercices divers och muntliga övningar, texter och dialoger, ev. egna arbeten vanliga fraser 9 
22

 

exercices divers och muntliga övningar, texter och dialoger, ev. egna arbeten vanliga fraser 10 
23

 

exercices divers och muntliga övningar, texter och dialoger, ev. egna arbeten vanliga fraser 11 
24

 

exercices divers och muntliga övningar, texter och dialoger, ev. egna arbeten  
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