
Paris                                                                    
Portfoliouppgift i franska åk 7 
Ämne: Un week-end à Paris 
 
Mål: 
Du ska 

• kunna namnen på några kända byggnader i Paris. 
• veta något om den franska revolutionen samt någon historisk personen från den tiden. 
•  i dagboksform kunna skriva vad du gör och vilka byggnader du besöker under  
      tre dagar.  
• kunna hitta passande bilder till texten. 
• kunna presentera ditt arbete med hjälp av power-point. 

 
 
Arbetsgång: 

 
1. Lär in namnen på några byggnader. De hittar dem på s. 54-55 i Textboken och på s. 85 

i Arbetsboken. 
2. Titta på kartan över Paris och peka ut var de finns. 
3. Välj någon text om Paris på ss. 94-97 
4. Svara sedan på frågorna på ss.131-133 
5. Gör ett utkast på ett papper över din week-end. 
      Det här bör finnas med: 
• Vilket datum? Tre dagar. 
• Med vem reser du? 
• Vilken årstid? 
• Vädret? Variera! 
• På vilket hotell bor du? 
• Café/restaurangbesök. 
• Vilka kända platser/byggnader besöker du? 
• Känslor? Vad tycker du om Paris? 
• Din power-point ska ha en första sida. 

Där ska du skriva: 
Mon week-end à Paris + datum. 
Signera med: Par + ditt namn. 
 
 

Bonne chance et bon courage! 
Anne Marie C 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fredag den….______________________________________________________________ 
 
Jag är i Paris med min/mina…..________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Vi bor på Hotel…..på den högra/vänstra stranden._________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Det är vår/sommar/vinter7höst.________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Det är vackert/dåligt väder……________________________________________________ 
 
Paris är en vacker stad._______________________________________________________ 
 
Vi besöker…_______________________________________________________________ 
 
Det är fantastiskt/trevligt/spännande…..__________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Lördag den…_______________________________________________________________ 
 
Idag regnar det/snöar det…____________________________________________________ 
 
Det är varmt,kallt…__________________________________________________________ 
 
Vi besöker…________________________________________________________________ 
 
Utsikten är fantastisk._________________________________________________________ 
 
Vi går på restaurang.__________________________________________________________ 
 
Jag äter/tar…._______________________________________________________________ 
 
Det är mycket gott.__________________________________________________________ 
 
Vi är hungriga, törstiga….____________________________________________________ 
 
Min kompis/mina föräldrar äter…_______________________________________________ 
 
Det är gott.________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
Söndag den…._____________________________________________________________ 
 
Det är den sista dagen i Paris.__________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Det är synd.________________________________________________________________ 
 
Det är grått väder…._________________________________________________________ 
 
Vi går på café och tar…______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Vi ä trötta och törstiga…_____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Idag besöker vi….__________________________________________________________ 
 
Det är spännande/roligt….____________________________________________________ 
 
I kväll kl 8 lämnar vi paris och reser tillbaka till Sverige.____________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Jag/vi är mycket glada/nöjda över vår resa till Paris._______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 


