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                 CAPITULO 1 - ¡FELÍZ CUMPLEAÑOS! 

 

Förmågor i fokus: 

• Att förstå och tolka innehållet i talad spanska.  
• Att formulera dig och kommunicera i tal och skrift 
• Att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. 

 

För att träna dina förmågor kommer du att få:  

 att berätta om dig själv: namn, ålder, var du bor, din familj, vad du tycker om, 
favoritmånader. 

 träna på frågeord: ¿quién, ¿cuándo?, ¿ cómo?, ¿quién? 
 öva på nya fraser och ord.  
 att prata om olika färdsätt (t.ex. cykel,bil och buss) 

 
 
Arbetsbeskrivning  
 Du arbetar aktivt på lektionerna.  
 Du redovisar muntligt en dialog. 
 Du presenterar dig muntligt. 
 Du kan frågeorden. 
 Du arbetar med texten ”El fútbol – El deporte rey”. 
 Du intervjuar Jordi, arbeta med en kompis. 

 
 
Läraren bedömer:  
 på vilket sätt du visar din förståelse av det som sägs och det du läser. 
 på vilket sätt du uttrycker dig i tal och skrift. 
 på vilket sätt du arbetar och vad du tar till för hjälpmedel för att underlätta 

din förståelse av målspråket. 
 på vilket sätt du anpassar det du säger och skriver beroende på sammanhang. 



 

 martes/jueves Viernes/DICTADO 
Semana 5 
 
IR – åka/gå 
Voy        vamos 
vas         vais 
va         van 

 
Lee el capítulo 1 
 
Trabaja con tus 
verbos. 
El abecedario 

El texto: cap. 1 
 
¿Qué vas a hacer en 
tu/el fin de semana? 
 
Dictado 

Semana 6 
 
El futuro 
IR + A + INF. 
Voy a ir al cine. 

 
Ejercicios del libro. 
 
Practica para el 
dictado. 

 
Entrevista a Jordi. 
 
¿Qué vas a hacer en 
tu/el fin de semana? 
 
Dictado 

Semana 7  
 
Día recreativo  

Ejercicios-  Vamos a 
escuchar 
 
¿Qué vas a hacer en 
tu/el fin de semana? 
 Dictado 

Semana 8 VACACIONES DE  DEPORTES                   

Semana 9 
 

Ejercicios extras 
 
Presentación del 
diálogo.  

¿Qué vas a hacer en 
tu/el fin de semana? 

 
Introducción del 
capítulo 2. 
Dictado 

Semana 10 
 
 

Tu presentación. 
 
Ejercicios cap. 2 

¿Qué vas a hacer en 
tu/el fin de semana? 
 
TENER QUE= MÅSTE 
Dictado 


