ESPAÑOL

åk 9

Under den här perioden kommer du att få lära dig/arbeta med följande:
• att berätta om vad du har gjort samt prata och skriva om din sommar
• att läsa brev och en spöklik historia
• att repetera och använda dig av de kunskaper du har sedan åk 7 och 8
• Gerundium; att uttrycka något som pågår just nu. (motsvarar engelskans
ing-form, t.ex. I’m talking som på spanska heter estoy hablando )

Planering. Läxdag är onsdagar

v. 34
repetition
v. 35
kapitel 1 (läxa repetitionshäftet)
v. 36
kapitel 1 (läxa glosor + text s 7)
v. 37
kap 2 övningsboken + presentation om din sommar (läxa
glosor+text s 8 (9)
v. 38
ons konserthuset, fredag Vasaloppet (ingen läxa)
v. 39
kapitel 2 (läxa perfekt + gerundium)
v. 40
PRAO- Ha en trevlig prao!
v.41
PRAO
v.42
repetition onsdag, Prov fredag

Under v. 35-36 kommer vi att repetera perfekt (dåtid) och
arbeta med att skriva brev där du berättar om din sommar.
Välj ett foto och berätta om exempelvis en resa som du har
gjort eller en resa du hittar på att du har gjort. Du ska
använda dig av PERFEKT. Ta hjälp av breven i kapitel 1 och
frågorna i rutan på nästa sida.

NI SOM INTE REDAN MAILAT MIG ERA BREV…GÖR DET!
Tack.
[!1]

På provet:

* Text och glosor kapitel 1 och övningsboken kap 1+2.
* Perfekt - Film som förklarar : https://www.youtube.com/watch?v=NTFMxfLcdKc
* Gerundium - film som förklarar https://www.youtube.com/watch?
v=vbNWa1Tmw18&t=51s&frags=pl%2Cwn

* Possessiva pronomen, min/mitt, din/ditt, hans/hennes/henoms osv. Se häftet och grammatiken s. 80

Ta hjälp av grammatikhäftet, övningsmästaren.se och REPASO 1 i övningsboken på sid 30-33 när du pluggar.

Kan du…
1.

använda dig av perfekt, dvs. berätta vad du har gjort?

2.

berätta vad du har gjort under semestern/helgen…?

3.

säga att du håller på med något (estoy trabajando osv.)?

4.

förstå de flesta orden i kap 1-2?

5.

kan du säga min kompis, mina syskon, vår skola, våra böcker, deras hus, hennes flickvän…

6.

frågeorden, ¿qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuántos/cuantás?

¿Qué has hecho el fin de semana/ este verano? - Vad har du gjort i helgen/ i somras?
¿Adónde has viajado?

- Var har du rest?

¿Dónde has estado…?

- Var har du varit?

¿Cómo ha ido allí?

- Hur har du åkt dit?

¿Con quién has estado allí?

- Med vem har du varit där?

¿Con quién has viajado?

- Med vem har du rest?

¿Dónde has vivido, en un hotel o en casa de un amigo….?
- Var har du bott….?
¿Qué has hecho allí?

- Vad har du gjort där?

¿Cómo ha sido, divertido o aburrido?

- Hur har det varit, roligt eller tråkigt?

Lo que me ha gustado más/menos…
Primero…
Después de…
[!2]

