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PROGRAMNR 101301/tv1

Soñaba con una aventura
Arbetsblad 1 - förstå och översätta. 

Översättningsmeningar.  

Här nedan finns tre meningar på svenska. I programmet säger han dessa tre fraser, fast 

på spanska, när han berättar om sitt äventyr. När du hör dem skriver du dem på spanska. 

 

Lätt Spanska

1. Jag var sjutton år. 1.  ______________________________________

2.  Jag älskar dadlar. 2.   _____________________________________

3.  Jag var inte rädd. 3.  ______________________________________

4.  Jag var helt vilse. 4.  ______________________________________

 

Svårare

1.  Det var tidigt på morgonen, men det  1. ______________________________________

 fanns människor överallt.   _______________________________________

2.  Jag provade till vänster, sedan till höger. 2. ______________________________________

3.  Plötsligt befann jag mig på ett väldigt litet torg. 3.  ______________________________________

 

Lättare och svårare blandat

1.  Jag var sjutton år. 1. ______________________________________ 

2.  Det var tidigt på morgonen, men det  2. ______________________________________

 fanns människor överallt.  ________________________________________ 

3.  Jag älskar dadlar. 3.  ______________________________________

4.  Jag var inte rädd. 4.  ______________________________________

5.  Jag provade till vänster, sedan till höger. 5.  ______________________________________

6.  Plötsligt befann jag mig på ett väldigt litet torg. 6.  ______________________________________

7.  Jag var helt vilse. 7.  ______________________________________
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Lätt  Spanska

1.  Jag var sjutton år. 1. Tenía 17 años.

2.  Jag älskar dadlar. 2. Me encantan los dátiles.

3.  Jag var inte rädd.  3. No tenía miedo.

4.  Jag var helt vilse. 4. Estaba completamente perdido.

  
 

Svårare 

1. Det var tidigt på morgonen, men det var  1. Era muy temprano, pero había mucha gente.
 människor överallt. 

2.  Jag provade till vänster, sedan till höger. 2. Probé a la izquierda, luego a la derecha.

3.  Plötsligt befann jag mig på ett väldigt litet torg. 3. De repente me encontré en una plaza muy   
   pequeña.

 

Lättare och svårare blandat 

Jag var sjutton år. Tenía 17 años.

Det var tidigt på morgonen, men det fanns  Era muy temprano, pero había mucha gente.
människor överallt. 

Jag älskar dadlar. Me encantan los dátiles.

Jag var inte rädd. No tenía miedo.

Jag provade till vänster, sedan till höger. Probé a la izquierda, luego a la derecha.

Plötsligt befann jag mig på ett litet torg. De repente me encontré en una plaza muy   
 pequeña.

Jag var helt vilse. Estaba completamente perdido.

 
 

PROGRAMNR 101301/tv1

Soñaba con una aventura
Facit 
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Köpa oliver på marknaden…

Minns du vilka fantastiska varor det fanns på marknaden i filmen. Frukter, mattor, smyck-

en, skor… Jobba två och två. Skriv en dialog. Här finns lite tips, men ni kan säkert hitta på 

mer fraser och varianter. 

1.  Hälsa Hälsa. Säg att du vill köpa …
2a.  Tala om att du har jättefina dadlar.  
 Fråga hur mycket kunden vill ha. Svara hur mycket/många dadlar du vill ha. 
2b.  Tala om att du har jättefina skor.  
 Fråga vilken storlek (número). Svara vilken storlek du har.
2c.  Tala om att du har jättefina mattor.  
 Fråga vilken färg. Svara vilken färg du vill ha.
3.  Du håller fram varorna. Du frågar vad de kostar.
4.  Säg ett pris. (dirham, 1 dirham = 0,80 kr). Du säger att det är alldeles för dyrt.  
 Säg ett lägre pris.
5.  Du viftar avvärjande med handen. Du går under 
 ditt tidigare pris. Du säger att det är okej. Eller fortsätter pruta tills  
  ni enas. Du lämnar fram pengar.
6.  Du får pengar och tackar. Du tackar för varan och säger hejdå.
7.  Du säger hejdå.  
  
 
Fråga om vägen…

Jobba med en kompis.

I filmen går pojken vilse i marknadskvarteren. Vet du hur man frågar om vägen?
Låtsas att du går vilse och fråga någon.  
Först kanske du vill läsa lite om Marrakech. Använd sedan kartan över Marrakech och låtsas att du ska titta 
på något speciellt. 
Här finns en bra karta: www.moroccopolo.se/marrakechkarta.htm 
Öva eller repetera fraser som du har nytta av när du frågar om vägen.  
 
• Skriv en dialog tillsammans och läs upp den. 
• Bestäm var på kartan ni står.   

Gör du en vägbeskrivning utan att tala om vart du är på väg. Sedan låter du din kompis eller hela grup-
pen följa din vägbeskrivning. Hittar de rätt ställe? Hade du lyckats göra en vägbeskrivning som är tillräck-
ligt bra för att de ska komma fram? 

 

PROGRAMNR 101301/tv1

Soñaba con una aventura
Arbetsblad 2 – Kommunikation 
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Förstod du vad som hände? Då kan du 
fantisera vidare…
Skriv eller berätta utifrån de kunskaper i spanska 
som du har. Glöm inte att det viktigaste är att du gör 
dig förstådd. Att den som läser/lyssnar förstår vad 
du menar. Använd ditt ordförråd. Beskriv de vackra 
färgrika miljöerna, föreställ dig hur pojken känner 
sig… (och försök tänka på vilket tempus du använ-
der). 

Han tappar bort flickan i folkmassan på marknaden 
igen…  
Skriv! Välj bland följande uppgifter:  
• Flickan tappar en väska. I den väskan finns….   

Nu måste han hitta henne så att han kan lämna 
tillbaka den. Vem är hon egentligen? Vad finns 
i väskan? Finns det några ledtrådar? Är hon 
jagad?   

• Han måste helt enkelt träffa henne igen. Han 
sätter in en annons i tidningen. Vad skriver han? 
Hur beskriver han henne? 

• Han har fått kontakt med henne. Nu ska han 
skriva sitt första brev. Han presenterar sig själv. 
Skriv brevet. Hitta på… 

• Hon tappar en dyrbar ring. Du måste gå till 
polisstationen för att lämna in den… Vad säger 
du? Skriv en dialog. 

  

PROGRAMNR 101301/tv1
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Arbetsblad 3 – Efter programmet – 
fantisera vidare, skriv eller prata…

Du kan också välja att arbeta med en kompis.
• Återberätta historien för varandra på spanska. 

Ställ frågor. Använd gärna stödorden nedan till 
hjälp. 

 

llegar a Marruecos ir a una plaza grande
encantar (a alguien) los dátiles comprar dátiles

ver a una chica llevar un vestido rojo

seguir perderse

encontrar el camino encontrarse en una  
 placita

venir una anciana ir tras ella

encontrarse en la misma plaza del principio

decidir marcharse de Marrakech

equivocarse
 
• Rollspel. Den ena av er är flickan och den andra 

är pojken. Berätta om vad ni heter, var ni kom-
mer ifrån? Vad gör flickan på marknaden? Varför 
springer hon sin väg? Hitta på namn till dem. Vi 
vet faktiskt ingenting om honom. Vad heter han? 
Var kommer han ifrån? Och hon, vad vill hon 
honom? 


