ESPAÑOL
Under hösten har du fått lära dig mer om/arbetat med följande:
• Att hälsa och presentera dig.
• Att berätta om dig själv och lite om din familj och dina vänner. Var du
kommer ifrån, bor och vad du tycker om/inte tycker om mm.
• Att repetera siﬀror, färger och djur på spanska.
• Att berätta vad du har på dig för kläder och lite om spanskt mode.
• Landskapsord och spansk geografi.

Till provet onsdagen 17/10 ska ni kunna:
* Texter och ord kapitel 1 - 5
* hälsningsfraser (Hola, buenos dias buenas tardes, buenas noches. ¡Adiós! Hasta luego.
* presentera sig (berätta vad du heter, hur gammal du är, om din familj och vänner, om du har
djur, var du bor och vad du gillar/inte gillar)
* talen 1 - 49
* färger
* obestämd och bestämd artikel; un och una, el och la, las och los. (se grammatiken sid.75)
* Kunna böja verben Ser, tener, llevar och vivir i 1-3 person singular (jag, du, han/hon/hen)
TIPS! Träna genom att göra övningarna i övningsboken Repaso 1 på sid 40-47 , det vi började
med idag på lektionen.

Här kan du lyssna på bokens texter, öva
på glosor och göra extraövningar. ¡Vale 7!
www.ovningsmastaren.se

Verb
tener = att ha
tengo=jag har

No tengo animales. = Jag har inte djur.

tienes=du har

¿Tienes hermanos? = Har du syskon?

tiene= han/hon/hen, den/det

tiene un gato blanco = hon har en vit katt

ser = att vara
soy= jag är

Soy de Suecia = jag är från Sverige.

eres=du är

¿De dónde eres? = Varifrån kommer du?

es= han/hon/hen, den/det är

Madrid es la capital de España. = Madrid är Spaniens huvudstad.

vivir = att bo

vivo= jag bor

Vivo en Gotemburgo = Jag bor i Göteborg

vives=du bor

¿Dónde vives? = Var bor du?

vive =hen, den/det bor

Mi madre vive en España. = Min mamma bor i Spanien.

llevar = att ha på sig

llevo= jag bor

Llevo una camiseta gris = Jag har på big en grå t-shirt.

llevas=du bor

¿Qué llevas? = Vad har du på dig?

lleva =han/hon/hen har på sig

Pedro lleva unos pantalones negros = Pedro har på sig ett par
svarta byxor.

hay = det finns

En el norte de Suecia hay muchas montañas. =
I norra Sverige finns det många berg.
Hay bosques grandes. =Det finns stora skogar.

está=han/hon/den/det är

Madrid está en el centro de España. =Madrid ligger i mitten av
Spanien.

(är, befinner sig)

