
DIALOGUE  heure 
 

• hur mycket är klockan? käll ör ättill 

• klockan är 15.20 ill ä tråa zör väääää 

• vad är det för väder? käll taaaa fättill 

• det snöar ill näsch 

• vad gör du? kässkö ty fä 

• jag tittar på teve schö rögard la teelee 

• vad gjorde du igår? kässkö ty a fä ijär 

• jag sportade schä fä dy spår 

• jag städade schä fä lö menaasch 

• jag gjorde mina läxor schä fä mee dövåar 

• vilken dag är det? sä käll schoor 

• det är måndag sä löööö(n)di 

• hur gammal är du? ty a käll asch 

• jag är 13 år schä träz aaaaa 

• var bor du? ty abbitt oo 

• jag bor i Västerås schabbitt a västerås 

• titta! rögardee 

• vad är det? kässkö sä 

• det är en hund sä tööö schi ääää 

• hur mycket är klockan nu? käll ör ättill määäntönaaaa  

• klockan är 17.50 ill ä si zör måäää diss 

• nej, den är 18.10 nååå ill ä si zör diss 

• nej, den är 19.30 nååå ill ä sätt ör ä dömmi 

• ok, det räcker! dackår sa syffi 

• vad tycker du om? kässkö ty ämm 

• jag tycker om katter schämm lee schaa 

• har du en katt? ty a öööö schaa 

• ja, jag har en katt wi schä öööö schaa 

• vad heter katten? kåmmaaa sappäll lö schaa 

• katten heter Kalle lö schaaa sappäll kalö 

• tycker du om hundar? ty ämm lee schi ääää 

• nej, jag avskyr hundar nåååå schö detäst lee schi ääää 

• hur mycket är klockan nu? käll ör ättill määäntönaaaa 

• klockan är 19.40 ill ä tråa zör väääää 

• nej, den är 22.15 ill ä tråa zör väääää 

• röker du? ty fymm 

• nej, jag röker inte nååå schö nö fymm pa 

• är du norsk? ty ä nårr veschi äää 

• nej, jag är svensk nåååå schö su i suee dåa 

• jag skulle vilja ha en glass schö voodrä yn glass 

• vad kostar det? sä kåååmbjäää 

• det kostar 7,50 sä sätt örå sängkant 

• vilken färg är det? sä käll koolör 

• det är gult sä schåån 

• vilket datum är det? sä käll datt 

• det är den 27:e februari sä lö väääänt sätt fevvrijee 

• jag är jättetrött schö su i trä fattigee 

• hej då och ha en bra dag å rövåar ä bånn schoornee 

• hej då, tack detsamma å röv åar, märsi paräjjmaaa 
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