
De tre kommande veckorna arbetar 
vi vidare i boken med bland annat:  
-Siffror och telefonnummer  
-Klockan 
-Färger 
-Frågeställningar  

Studera hemifrån: 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Planering spanska åk 6 
v. 12, 13 och 14

 17 mars 2020

-Número uno a 
cien!  

-Nummer ett till 
hundra! 

-La hora!  

-Klockan!  

-Colores! 

-Färger!LÄS 
INSTRUKTIONERNA 

NOGA 

1
GÖR ARBETET I LUGN 

OCH RO 

2
MAILA MIG VID 
FRÅGOR OCH 

FUNDERINGAR 
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Kapitel 13: ¿Qué número de teléfono tienes?  

• Lyssna på texten s. 32 och 33 via Övningsmästaren https://www.ovningsmastaren.se/
ovningsmastaren/index.php/exercise/ljudmastaren/2438 

• Läs texten och alla nummer högt några gånger på spanska. Översätt sedan texten till svenska, 
om ni inte förstår orden på sidan 33, slå upp i ordbok eller på nätet.  

• Arbeta i övningsboken s. 68-72, övning: 1, 4 och 5.  

• Öva på papper att skriva telefonnummer och andra nummer på spanska. Skriv med bokstäver. 
för att öva på siffrorna.  

• Alla nummer från 1-100, läxa till tisdag v. 13. 
_______________________________________________________________________________________ 

Kapitel 14: ¿Qué hora es? 

• Lyssna på texten s. 34 och 35 via Övningsmästaren https://www.ovningsmastaren.se/
ovningsmastaren/index.php/exercise/ljudmastaren/2439 

• Läs texten på s. 34 och 35 högt flera gånger på spanska. Översätt sedan texten till svenska.  

• Arbeta i övningsboken s. 73-76, övning: 1, 2, 3, 4 och 5 

• Öva på klockan på ett löst papper, olika klockslag.  

• Klockan, läxa till tisdag v.14 
_______________________________________________________________________________________ 

Repaso 2: Gör övning: 2, 3 (skriv svaren på frågorna själv), 4 och 5 
________________________________________________________________________________ 

Kapitel 15: ¿Qué color te gusta más?  

• Lyssna på texten på s. 38 och 39 via Övningsmästaren https://www.ovningsmastaren.se/
ovningsmastaren/index.php/exercise/ljudmastaren/2440 

• Läs texten på s. 38 och 39 högt flera gånger på spanska. Översätt sedan texten till svenska.  

• Arbeta i övningsboken s. 83-87, övning: 1, 2, 4, och 7 (skriv ner dialoger själv) 

• Hitta frågeställningar i de senaste kapitlen och skriv ner dem på ett separat papper samt svar 
på frågorna. 
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