
   

ÖVNINGARNAS FACIT 
Nedan hi)ar du svar .ll övningarna i elevboken. Övningarna är uppdelade i två och andra i tre delar/
block; e) i början, e) andra i mi)en och e) tredje i slutet. Svaren nedan är uppdelade på samma 
sä). 

AGOSTO  Adivina adivinador: los fideos 
PRACTIQUEMOS 

3. 

Johanna es de Colombia 

Lucía es de España 

Lizeth es de México 

BLOQUE 1   

ACTIVIDADES   

1.  

W I A R D I M R O P

G V D P E Z B N F A

U A S A M V B X O P

I I A N I L L O P E

T G H Q A S G F G L

A C N R E C V P X C

R Q U Z A P A T O U

R P V C Z E T M V M

A R U B A R B A L O

K E G D B R A E W C

I O M V B O D F J H

T R E N T L A K H I

U E S T R K L M N L

K L A N G V X Z Q A

L E R T D S I O A U

S P A R A G U A S L



   

2.  

El/un anillo 

El /un zapato 

El/un perro 

La/una guitarra 

El/un papel 

La/una mesa  

La/una mochila  

La/una barba 

El/un pez  

El/un tren 

El/un pan 

El/un paraguas 

3.  

Los/unos anillos… 

Los/unos zapatos… 

Los/unos perros… 

Las/unas guitarras…  

Los/unos papeles… 

Las/unas mesas… 

 Las/unas mochilas… 

Las/unas barbas… 

Los/unos peces… 

Los/unos trenes… 

Los/unos panes… 

Los/unos paraguas…  



   

4a.  

Sociable, interesante, mejor, educado, amable. 

4b. 

1. b 

2. c 

3. d 

5. 

1. El Museo Central. 

2. Lunes, viernes, sábado, domingo. 

3. Enero, diciembre. 

4. Blanco con azul y las puertas de color marrón. 

5. Otoño, primavera. 

6. Buenos días, hasta luego, adiós. 

6. 

Marzo, mayo, agosto, noviembre. 

8. 

 Primavera, verano, otoño, invierno. 



   

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES  

1.  

YO TÚ ÉL-ELLA-
USTED

NOSOTROS VOSOTROS ELLOS-
ELLAS-
USTEDES

Comer como comes come comemos coméis comen

Hablar Hablo hablas habla hablamos habláis hablan

Cantar canto cantas canta cantamos cantáis cantan

Tener tengo .enes 0ene tenemos tenéis 0enen
Hacer hago haces hace hacemos hacéis hacen
Vivir vivo vives vive vivimos vivís viven

Estudiar estudio estudias estudia estudiamos estudiáis estudian
Ser soy eres es somos sois son
Estar estoy estás está estamos estáis están

Ir voy vas va vamos vais van
Escribir escribo escribes escribe escribimos escribís escriben



   

2.  

 Edad     Nacionalidad PasaOempo  

Julio 22 venezolano  leer 

Sandra 30 colombiana  tocar la guitarra y cantar 

Andrea 19 española  salir con amigos 

Ana 34 chilena  visitar museos y galerías 

  

 SEPTIEMBRE           Adivina adivinador: la luna 

Ejercicios de comprensión del texto 

a. 2 

b. 3 

c. 3 

d. 2 

e. 3 

f. 2 

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES   

1. 

1. Cierra 

2. Puedes/puede/pueden 

3. Suenan 

4. Prefieres/prefiere/prefieren 

5. Pides 

6. Vuela 

7. Empieza 



   

2a. 

Decidan  

Sienten 

Prefieran 

Estamos 

Pido 

Recomiendo 

Acostan  

2b. 

Incorrecto  Correcto 

Decidan  deciden 

Se sienten  se sientan 

Prefieran  prefieren 

Estamos  están 

Pido  piden 

Recomiendo  recomienda 

Se acostan  se acuestan 

3.  

Ella pide un café.  Él pide ayuda a Julia para preparar un café. 

Ella no en.ende francés.  Él no en.ende las instrucciones de la máquina de café. 

La chica de la cafetería repite.  Él le repite a Julia que debe enseñarle a usar la máquina 
de café.  

Ella elige series españolas.  Él elige hacer lo más diocil primero. 

Ella muere de cansancio.  Él muere de cansancio. 

Ella duerme a las 09:30.  Él duerme a las 10:00. 



   

4. 

1. Juega 

2. Puedes  

3. Comienza 

4. Compite 

5. Merienda 

6. Eligen 

7. Suena 

8. Recuerdo 

9. Quiere 

10. En.endes 

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES     

1. 

Lucía piensa que Juan es una persona muy agradable y diver.da. Él es un hombre muy limpio y 
cocina muy bien. A Lucía le molesta su impuntualidad. 

Juan piensa que Lucía es una chica inteligente, linda y trabajadora, aunque no le gusta cuando ella 
trabaja hasta muy tarde. Ella prepara unos bollos colombianos deliciosos, pero no limpia la cocina 
después de cocinar.   

2. 

1. se 

2. se 

3.mMe 

4. se, se  

5. nos 

6. se 

7. te 

8. os 

9. se 

10. se 

11. os 

12. nos 



   

3. 

1. Vuelve 

2. Nos quedamos 

3. Vamos a 

4. Ponernos 

5. Probar 

6. Llevar 

4. 

1. Quedar en 

2. Ponerse a infini.vo 

3. Poner 

4. Marchar 

5. Volverse 

BLOQUE 3 

ACTIVIDADES   

1. 

1 P E R D E 3 R

   I     I

2 D U E 4 R M    E

  O   E

   C 5 Q

  U   U 7 S

6  R   E P   I T   E

8 S   R   E   G

  I   D   R   U

9 V U   E L   O   O   I

  N   R

10C O N   T A I S

  E



   

3. 

Toalla 

Peinilla 

Jabón  

Afeitadora 

Maquillaje  

4. 

Está delante de la puerta. 

Está encima de la silla. 

 Está cerca de la silla. 

Está encima del sofá. 

Está detrás del sofá. 

Está dentro de la cabina de teléfono. 

Está debajo de la mesa. 

7. 

Lentamente 

Rápidamente 

Amablemente 

Tristemente 

Alegremente 

Comúnmente 

Correctamente 

Humildemente 

Suavemente 

Tranquilamente 

Maravillosamente 

11C. 

Feliz   Bonito  Lento  Grande 

Bajo  Diocil  Pobre  Temprano 

Nuevo/joven  Incorrecto  Duro/rígido 

Barato  Sucio  

   



   

OCTUBRE  Adivina adivinador: el girasol 
Ejercicios de comprensión del texto 

a. 3 

b. 3 

c. 1 

d. 1, 3 

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES    

1. 

Puesto  Dormido  Destruido  Abierto 

Ido/caminado/andado Dado  Comido  Vivido 

Tenido  Pedido  Hecho  Estudiado 

2. 

¿Qué .ene Camila?  2   ¿Qué es lo primero que ordena Camila?  2 

¿Qué espera Sooa para ordenar?  2  ¿Qué es gazpacho?  2 

¿Cómo se llaman las tapas en Ecuador, según Camila?   2     ¿Qué pide Sooa para beber?  x 

¿Qué significa bocado? x  ¿Cuánto es el total para pagar?  x 

¿Qué significa bocadito para Sooa?   1   ¿Con qué paga Sofia la cuenta?  x  

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES   

1. 

2. 

El año pasado, la semana pasada, el lunes pasado, anteayer, ayer, hace una hora, hoy, mañana. 

YO TÚ ÉL/ELLA NOSOTROS VOSOTROS ELLOS/ELLAS/USTEDES

CORRER corrí corriste corrió corrimos corristeis corrieron

VIVIR viví viviste vivió vivimos vivisteis vivieron

COMER comí comiste comió comimos comisteis comieron

HABLAR hablé hablaste habló hablamos hablasteis hablaron

CANTAR canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron

SALIR  salí saliste salió salimos salisteis salieron

LIMPIAR limpié limpiaste limpió limpiamos limpiasteis limpiaron



   

4. 

Postal 1: 3 

Postal 2: 3 

Postal 3: 2 

7. 

1. Studerade du .ll lek.onen idag?   

2. Igår frågade Juan eter dig i recep.onen. 

3. Läste du boken .ll spanskalek.onen? 

4. I förrgår lagade de middagen i köket. 

5. Min son köpte godis .ll bion. 

6. Köpte du något .ll festen? 

7. Mina vänner är från Stockholm. 

8. Dina böcker ligger på bordet. 

9. Juan är din vän, inte min. 

10. Är den här spanskauppgiten din eller min? 

11. Dina vänner besökte Argen.na förra veckan.   

8. 

1. Ha llamado 

2. Comieron 

3. Hubo 

4. Compraste 

5.  Comió 

6. Han estudiado 

9. 

1. Ha sido (pretérito perfecto). 

2. Terminó (pretérito indefinido). 

3. He probado (pretérito perfecto), he visitado (pretérito perfecto), he probado (pretérito perfecto). 

4. Hemos querido (pretérito perfecto), hemos podido (pretérito perfecto).  

5. Salió (pretérito indefinido).    



   

11b. 

Tapas- små matpor.oner typiska från Spanien  

Dueño-ägare  

Salada-salt  

Rebanada-skiva         

Polvo-damm        

Insecto-insekt            

Delicioso-delikat, smaklig       

Concursos-tävlingar 

11c.  

1. Abuela 

2. Nieto 

3. Hermana 

4. Primo 

5. Mamá, madrastra 

6. Suegra 

11d.  

1. Diez dedos. 

2. Con las orejas. 

3. Las piernas/los pies. 

4. El pelo/el cabello. 

5. La boca. 

6. La nariz. 

7. … 

NOVIEMBRE  Adivina adivinador: el árbol 
Ejercicios de comprensión del texto 

a. 2 

b. 3 

c. 1 

d. 1 



   

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES   

1. 

Poner los cuadros en la pared de la sala. 

Hablar con mis amigos sobre nuestras vacaciones. 

Ser buenos amigos desde la escuela. 

Comer el desayuno a las 7:00 de la mañana. 

Ir a la escuela a las 8:00 de la mañana. 

Viajar a España en avión. 

Estudiar español en el Ins.tuto América. 

Vivir en la calle Alameda en el 2do piso. 

Tener tres mascotas en casa. 

Estar cansados después de todo el día de trabajo. 

Dar  un viaje como regalo de navidad. 

2. 

1. La sala del apartamento. 

2. Con su esposo. 

3. El Valle de Cocora en Colombia. 

4. Las montañas y las altas palmeras. 

5. Dulces ypicos y té caliente. 

6. A sus amigos. 

4. 

Viajamos Es/va     Bebéis      Regresan       Digo 

 Visito Somos/vamos  Sueño     Contamos      Pueden 

Tomáis Prueba      Estamos     Traigo  Hace  

  



   

5. 

Fue 

Aprendí 

 Fuimos  

Tuvimos 

Encontramos  

Viajamos 

 Caminamos 

 Llovió 

 Estuvo 

 Reímos 

 Hablamos 

 Llegamos 

Hubo 

Hice 

 Fue      

Ayudó 

Encendieron  

Sentamos 

Tomó 

 Estuvimos  

Decidí 

Me desperté 

Di 

Fue 

Vi 

Se despertaron 

Decidimos 

Fue  



   

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES   

1. 

       

2. 

Quise Estuvo  Pusisteis  Fuiste  Dije 

Hubo  Hice  Pudo  Fuisteis Supo 

Tuvimos Vino  Trajeron Dimos Prac.qué 

Yo Tú Él/Ella Nosotros Vosotros Ellos/Ellas, 
Ustedes

SABER supe supiste supo supimos supisteis supieron

QUERER quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron

LEER leí leíste leyó leímos Leísteis leyeron

TRAER traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron

ESTAR estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron

HACER hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron

ALMORZA
R

almorcé almorzaste almorzó almorzamo
s

almorzasteis almorzaron

PRACTICA
R

prac0qu
é

prac0cast
e

prac0có prac0camo
s

prac0casteis prac.caron

HUIR hui huiste huyó huimos huisteis huyeron

PODER pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron

MENTIR menJ men0ste min0ó men0mos men0steis min.eron



   

3. 

1. Compró 

2. Llevó 

3. Llamó 

4. Hicieron 

5. Estuvo 

6. Visité 

7. Entendieron 

8. Puso 

9. Jugó 

10. Se acostó 

5b-c. 

1. Incorrecto. Nació en Montevideo. 

2. Incorrecto. Ella quiso vivir sola. 

3. Incorrecto. Los problemas comenzaron al comienzo de la relación. 

4. Correcto. 

5. Incorrecto. La úl.ma vez Sooa no contactó a Nora. 

6. Correcto. 

7. Incorrecto. Entró por la puerta. 

8. Correcto. 

9. Incorrecto. Ellas recorren el mundo en camioneta. 

10. 

1. Alguna 

2. Alguien  

3. Algunos  

4. Nada 

5. Nadie  

6. Algunas 

7. Algún   



   

DICIEMBRE Adivina adivinador: la cuchara/los cubiertos  
Ejercicios de comprensión del texto 

a. 3 

b. 2 

c. 1 

d. 3 

e. 2 

f. 3 

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES   

1. 

Verbo Yo Tú Él-ella-
usted

Nosotros Vosotros Ellos-ellas-
ustedes

Morir morí moriste murió morimos morísteis murieron

Conjugar conjugué conjugaste conjugó conjugamos conjugasteis conjugaron

SenLrse me senJ te sen0ste se sin0ó nos 
sen0mos

os sen0steis se sin0eron

Jugar jugué jugaste jugó jugamos jugasteis jugaron

Pedir pedí pediste pidió pedimos pedisteis pidieron

Llegar llegué llegaste llegó llegamos llegasteis llegaron

Buscar busqué buscaste buscó buscamos buscasteis buscaron

VesLrse me vesJ te ves0ste se vis0ó nos 
ves0mos

os ves0steis se vis0eron

Caerse me caí se caiste se cayó nos caimos os caísteis se cayeron

Destruir destruí destruiste destruyó destruimos destruisteis destruyeron

Dormir dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron



   

2. 

1. Pagué 

2. Durmió 

3. Leímos 

4. Murió 

5. Min.eron 

6. Prefirió 

7. Oyó 

8. Almorzaste 

9. Pidió 

10. Creyó 

3. 

 Vosotros pedisteis. 

Ellos comenzaron.  

Ellos jugaron.  

Yo almorcé. 

Yo busqué.  

Él/ella apagó.  

Yo saqué. 

Yo dormí. 

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES   

2. 

1. Ayer bebí agua para el almuerzo. 

2. Cada día él comía pollo con pasta/él comía pollo con pasta cada día. 

3. Mi papá trabajaba en España cada diciembre. 

4. Daniel hizo la tarea ayer en la tarde. 

5. La semana pasada hablaba español con una persona en la ciudad. 

6. Cuando yo estaba en la escuela estudiaba inglés los lunes. 

7. Las flores se abrieron/se abrían en la primavera. 



   

3. 

Se levantaba, se duchaba, se vesya, le gustaba, estaba, salía, caminaba, pasaba, regresaba, 
conversaban, preparaban, llegaba, se reunía, miraban, se cepillaban, leía, se quedaba, llegaba. 

4. 

Trabajando. 

Jugaríais, jugando. 

Dormiría, dormiríamos, dormir. 

Viviendo, vivo. 

Pagando, pagaría, pagaríamos, pago. 

5a. 

1. Con sus padres y sus hermanos.     

2. Sus padres y con sus ahorros. 

3. Historia. 

4. Su abuela. 

5. Bebían leche fría. 

6. Las pegó en la pared de su habitación para recordar que debe planear su próximo des.no.  

7. Normalmente (imperfecto), cada vez (imperfecto), siempre (imperfecto), cada día (imperfecto) 
todos los días (imperfecto) luego (indefinido-imperfecto), una semana (indefinido).  

6. 

 Pretérito  Imperfecto 

Meny  menya 

Elegiste  elegías 

Se despidieron se despedían 

Leímos  leíamos 

Creyó  creía 

Busqué  buscaba 

Tocaron  tocaban 

Almorcé  almorzaba 

Se vis.ó  se vesya 

Dormiste  dormías 

Oyó  oía 



   

9. 

Presente Pretérito Imperfecto 

Canto canté cantaba 

Estudias estudiaste estudiabas 

Trabaja trabajó trabajaba 

Men.mos men.mos menyamos 

Cae cayó caía 

Coméis comisteis comíais 

Vivo viví vivía 

Salen salieron salían 

Morimos morimos moríamos 

Duerme durmió dormía 

Prefieren prefirieron preferían 

11. 

a. regalos 

b. balcones 

c. cuerda 

d. monigote 

e. heridos 

f. cohetes 

g. incendio 

ENERO  Adivina adivinador: el paraguas 
Ejercicios de comprensión del texto 

a. 2 

b.  1 

c. 3 

d. 3 

e. 3 



   

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES    

1a.  

Tenía, sabía, era, se vía, me contaban, sufrían, nevaba, daban, me contentaba, esperaba, volaba, 
pensaba, esperaba, solía, creía, imaginaba, desaparecían, estaba, pasaba, exisya, estábamos. 

3. 

Verbo Escondido: cantaba 

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES 

1. 

1. Bebíamos, eramos 

2. Llevaba 

3. Estaba 

4. Empezaban 

5. Leía 

6. Trabajaba 

7. Pasaba 

8. Había 

9. Tenía, veía 

10. Podía 

11. Vivían 

1V 5D

E 4C u b r i A m O 6s

i A B U 8T

2c a m i N a b a A B E

O T 9E 7r e I a N

M 10i b A R a I

I 11B e b i A m o S A

3A m a b A N N



   

2.  

 Fue, llegaste, llegué, me esperaba, hacía, estaba, llegué, pregunté, pidió, era, era, era, tenía, podía, 
tenía, hiciste, fui, comí, veía, hablamos, decidimos, fuimos, tomamos, brillaba, estaba, invitaron, 
regresaste, me quedé, tomé. 

3.  

1. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. 

2. Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. 

3. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. 

    Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. 

4. Comí comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. 

5. Saltaba, saltabas, saltaba, saltábamos, saltabais, saltaban. 

6. Den.sta. 

7. Mi abuela. 

8. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. 

9. .......... 

10. ....... 

11. Mi ya. 

12. Hacía, hacías, hacía, hacíamos, hacíais, hacían. 

13. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. 

14. Daba, dabas, daba, dábamos, dabais, daban. 

15. Amé, amaste, amó, amamos, amasteis, amaron.  

16. Venía, venías, venía, veníamos, veníais, venían.  

17. Cociné, cocinaste, cocinó, cocinamos, cocinasteis, cocinaron. 

      Cocinaba, cocinabas, cocinaba, cocinábamos, cocinabais, cocinaban.  



   

4. 

A E D H N M
 

L B L U Y Z P Z A Q M
 

N E P M
 

V Q 

F H C N Q M
 

H B Q G N X U T M
 

C V B S P Q V G 

V H C D I P C O H L L A M
 

O A Z E Z T H J B P 

B E Q E N Q B Q F N X V Q Q L M
 

H M
 

A G M
 

K A 

F P N J M
 

A T B F E S B O P S X S X B S A M
 

G 

H W
 

D E W
 

E M
 

P E Z A B A W
 

K N K N A K E X A 

J Q F L H H E M
 

F Q B H V O D Q D C E E I S M
 

S I B P L R N P O N I A D E Q P J B G Y F W
 

O 

U B V T U U B X F A A Z E I P W
 

F C O M
 

I Q S 

I A N T O X T H S Y X F I R W
 

T G Q D B J P P 

P S J W
 

N C Y F Z J K I O Y F U E P N V G S L 

E U K V I S I T A S T E A R B V A W
 

C N C K Q 

Q Y F J U B M
 

O Q B M
 

I Z T V I V I S T E I S 

D G L A F U I S T E I S M
 

Z Z M
 

Z A U O P Y A 

E M
 

U S D J Q F A F O V X M
 

M
 

O Y L O E Q D M
 

T R A B A J E N P O P K N C S S F S D Y Z M
 

S 



   

6. 

Caperucita roja: Vivía con su madre en el bosque. 

 Visitó a su abuelita. 

Encontró un lobo. 

Era una niña inteligente.  

La cenicienta: Quería ir al baile del rey. 

Vivía con su madrastra y hermanastras. 

Tenía un hada madrina. 

Perdió un zapato en medio de la fiesta. 

El rey se casó con ella. 

Alberth Einstein: Era un cienyfico famoso. 

     Era alemán. 

     Nació el 14 de marzo de 1879. 

                                Era famoso por la teoría de la rela.vidad. 

Astrid Lingrent: Nació el 14 de noviembre de 1907. 

 Escribió” Pipi Calzaslargas”. 

Escribía historias suecas.  

Gabriel García Márquez: Escribió” Cien años de soledad”. 

                                             Era colombiano. 

                                             Era conocido como Gabo. 

7.  

Llegué, estuve, fue, impresionó, fuimos, pudimos, era, nos sentamos, era, veíamos, podíamos, 
senyan, brillaba, estaba, miraba, visité, dijo, fue, regresamos. 

9. 

1. Comí 

2. Visitó 

3. Era 

4. Estudiaba 

5. Gustaba 

6. Acosté 

7. Conocieron 

8. Cerró 

9. Llamaste 



   

FEBRERO  Adivina adivinador: el plátano 
Ejercicios de comprensión del texto 

a. 2 

b. 3 

c. 3 

d. 2 

e. 2 

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES  

2. 

Estamos remodelando, necesito/necesitamos ver, desea/desean comer, quiere comer, quiero comer, 
puede recomendar, está preparando, desea/desean probarlo, desea/desean beber, quiero beber, 
desea beber, prefiere beber, prefiero beber, queremos pagar, prefiere/prefieren pagar, estás 
haciendo, estoy buscando, podemos pagar. 

4. 

Voy a conocer 

Voy a aprender 

Voy a estudiar 

Va a dar  

Va a ser 

Vamos a aprender 

Vamos a poder 

Vamos a entender 

Va a ir 

Va a dar 

Voy a tener 

Vamos a usar 



   

8. 

Hoy ………vas a descubrir………………………. que el mundo es solo para .. 
Hoy ………vas a comprender……………………. que el miedo. 
Hoy ………vas a hacer…………………. reír porque tus ojos. 
Hoy …………vas a conseguir………………….. reírte hasta de .. 

Hoy ………vas a ser……………………. la mujer que te dé la gana de ser. 
Hoy te ………vas a querer…………………………. 
 
Hoy …………vas a mirar…………………. pa'lante. 
Hoy …………vas a descubrir…………………… que el mundo es solo para .. 
 
Hoy …………vas a conquistar………………. el cielo. 
Hoy …………vas a ser………………… feliz aunque el invierno sea frío. 
 
Hoy ……………vas a conseguir……………….. reírte hasta de .. 

Hoy …………vas a descubrir………………………… que el mundo es solo para .. 
 
Hoy ………vas a comprender………………….. que el miedo. 
Hoy ………vas a hacer……………………. reír porque tus ojos 

10. 

1. Siendo 

2. Durmiendo 

3. Hablando 

4. Repi.endo 

5. Yendo 

6. Saliendo 

7. Preguntando 

8. Pidiendo 

9. Leyendo 

10. Oyendo 

11. Comiendo 

12. Estudiando 

13. Dando 

14. Viniendo 

15. Viviendo 



   

11b. 

1. Deporte que se prac.ca en el agua. (e)    

2. Animal que se .ene en casa y forma parte de la familia. (d)   

3. Deporte que se prac.ca con un balón y se usa las manos.    (f)   

4. Cosa se usa para poner la ropa cuando te vas de viaje. (g)   

5. Cosa que se usa para jugar fútbol.  (k)   

6. Cosa en la que nos podemos sentar.  (b)   

7. Ac.vidades que se debe hacer en casa o en la escuela. (c)   

8. Cosa en donde se pone la sal.  (l)   

9. Cosa en la que se pone las flores.  (h)   

10. Dinero extra que se da a un mesero en un restaurante.   (i)   

11. Acción que se hace en una cocina.                                     (j)                                         

12. Acción que se hace con los pasteles o postres. (a)   

  

MARZO  Adivina adivinador: el ají/chili 
Ejercicios de comprensión del texto 

a. 3 

b. 3 

c. 1 

d. 2 

e. 2 

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES 

1a. 

1. La serie. 

2. A mí. 

3. Panes. 

4. Un libro. 

5. A .. 

6. La lección. 

7. La tarea. 

8. Los brazos. 



   

1b.  

1. ¿La has visto? 

2. Ella me toca.  

3. Mi esposa los hornea todos los días. 

4. Mi padre lo compró. 

5. Luis te llama por el teléfono. 

6. La maestra la prepara para mañana. 

7. Los estudiantes la hacen después de la escuela.  

8. Karen los levanta en su clase de gimnasia. 

3. 

1. La 

 2. Los 

3. Lo 

4. La 

5. La 

6. Os 

7. Lo 

8. La 

4a. 

La, la, lo, lo, lo. 

4b. 

Lo, la, la. 

4c.  

Lo, lo, la 



   

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES 

1. 

A mi madre (le) 

Para ti  (te) 

Para Lucía   (le)  

Para mí   (me) 

Para nosotros   (nos) 

Para vosotros  (os) 

A los estudiantes   (les) 

Para su novio     (le) 

2. 

Pronombre Directo  Pronombre Indirecto 

Los   Le 

Lo   Le 

Lo   Le 

Lo   Se 

Lo   Le 

Lo 

Lo 

4. 

1. Diana le escribe. 

2. Ella les explica. 

3. La madre le compra. 

4. Él le regala.  

5. Tú nos preparas.   

BLOQUE 3 

ACTIVIDADES 

2. 

Te, la, la, me, lo, me, te, me. 



   

3a. 

“Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible” 

“Te quiero no por quién eres, sino por quien soy cuando estoy contigo” 

“Nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos” 

“No hagas con el amor, lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora, y 
al perderlo llora” 
3b. 

Min taktik är att prata med dig och lyssnar på dig, att bygga med ord en oförstörbar 
bro.  

Jag älskar dig inte för den du är, utan för den jag är när jag är med dig. 

Ingen varnade oss att saknad är priset för de fina stunderna. 

Gör inte med kärlek det som ett barn gör med sin ballong, som när det har den 
ignorerar den och när det förlorar den gråter.   
4. 

1. 

• Para saber un poco más sobre la habitación que se está rentando. 

• El baño. Es compar.do con una estudiante de Alemania. 

• La va a ver esta semana. 

2.  

• Tiene un dolor muy fuerte en las rodillas.  
• Salió a correr y le empezó a doler la rodilla derecha, luego cuando llegó a casa le empezó a 

doler la izquierda.  
• Una crema y píldoras para el dolor. 
• Una crema y píldoras. La crema debe usarla en la mañana y en la noche, y las píldoras debe 

tomarlas una por día. 
• Llamarlo y contarle cómo se siente. 

3.  

• Deben hacer un proyecto sobre sus vacaciones. 
• Deben hacerlo en parejas. 
• Deben presentarlo frente a la clase y entregarlo por escrito también. 
• El trabajo escrito es para el viernes, y la presentación frente a la clase para el día jueves. 

5. 
1. El joyero se lo vende. 
2. María se la prepara. 
3. Tú se la dices. 
4. El mesero se la sirvió. 
5. La profesora se los enseña. 
6. Mi mamá nos la canta.  
7. El padre se lo compró. 



   

6. 
Pronombre Directo Pronombre Indirecto 
Los  se 
Los  se 
Los  se 
lo 

7.  
1. Ella le min.ó. 
2. Francisco lo/la compró ayer. 
3. Tú le dijiste a ella. 
4. Ellos/ellas me miraron. 
5. Luis lo/la lavó esta mañana. 
6. María nos contó el secreto. 
7. Salvador y Anna les/os saludó. 

10a.  
Bus/autobús 
Auto/coche 
Avión 
Helicóptero 
Tren 
Bicicleta 
Bote 

10b.  
1. Panadería. 
2. Librería 
3. Carnicería 
4. Florería 
5. Zapatería 
6. Pastelería 
7. Farmacia 
8. Cafetería 

ABRIL  Adivina adivinador: el lápiz 
Ejercicios de comprensión del texto 

a. 3 

b. 3 

c. 1 

d. 3 

e. 1 



   

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES 

1.  

1. Leeré 

2. Tendrás 

3. Pondréis 

4. Podrán 

5. Querrá 

6. Vendrán 

7. Viviremos 

8. Serás 

9. Iréis 

3. 

1. Pondrá 

2. Iré 

3. Llamará 

4. Vivirán 

5. Saldré 

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES 

1. 

Oración 1: 2 

Oración 2:  1 

Oración 3:  3 



   

3. 

4. 

1. Mi papá va a viajar a Mallorca. 

2. Mi mejor amiga/o es de Uruguay. Ella habla sueco y español. 

3. La tarea de español es para mañana. Necesito hacerla. 

4. Me gusta el café con leche, pero sin azúcar. 

5. Mi familia y yo vamos a viajar a Perú durante las vacaciones. 

6. Hay tres profesores de español en la escuela.  

7. Hay cinco estudiantes en la clase. Dos de ellos son de Chile.  

A I O L C X B N A M

F R p O N D R E U I

D I R E M O S V J R

H R G H Y K O P P A

L E E P E I A M F R

B M R V S A l D R A

G O E Q E T L S O N

Q S K L R E I R A N

T G C V E B I O B L



   

7. 

1. Para 

2. Por 

3. Por, por 

4. Para 

5. Para 

6. Para 

7. Por 

8. Por 

9. Para 

10. Para 

11a.  

1. Abogado 

2. Enfermería 

3. Colegas 

4. Profesor 

5. Den.sta 

6. Hormigas 

7. Tortuga 

8. Mesero 

9. Bomberos 

MAYO  Adivina adivinador: el teléfono 
Ejercicios de comprensión del texto 

a. 2 

b. 2 

c. 1 

d. 2 

e. 2, 3 

f. 1 



   

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES 

2.  

USTED TÚ USTEDES           VOSOTROS 

Comer coma come coman comed 

Hablar hable habla hablen hablad 

Dar dé da den dad 

Ser sea sé sean sed 

Ir vaya ve vayan id 

Escribir escriba escribe escriban escribid 

Decir diga di digan decid 

Estudiar estudie estudia estudien estudiad 

Beber beba bebe beban bebed 

3. 

trae, no las olvides, no conduzca, no tengan, tome, cierren, compra, no olvides, trae, toma, mira, 
toma, date, corre, corre, espera, espera, no corras. 

4. 

 corta, pon, cubre, agrega, toma, corta, pon, haz, deja, corta, saca, revuelve, mezcla, prueba, agrega.  

6. 

1. No comas. 

2. No vayas. 

3. No hablen. 

4. No vayas/no veas. 

5. No salgas. 

6. No salga. 

7. No tengas. 

8. No mire. 

9. No prac.ques. 

10. No lean. 

11. No canten. 

12. No hagas. 



   

7. 

2. Compre 

3. Tenga 

4. Haga 

5. Reserve 

6. Ignore 

7. Ponga 

8. Lea 

9a.  

haz, juega, pinta, escucha, baila, pon, estudia, toma, con.núa, toma, bebe, planea, trata, ve, medita, 
siéntate, prac.ca, respira, suelta, escucha, toma, siéntate, piensa, no trates, aprende, lee, duerme. 

JUNIO  adivina adivinador: la sombra 

Ejercicios de comprensión del texto 

a. 2 

c. 2 

d. 2 

e. 1 



   

BLOQUE 1 

ACTIVIDADES 

1. 

3.  

Tú irías 

Ellos querrían 

Nosotros diríamos 

Ellas pondrian 

Ustedes sabrían 

Vosotros comeríais 

Yo trabajaría 

Él estaría 

Ella viviría 

Verbo Yo Tú Él-ella-
usted

Nosotros Vosotros Ellos-ellas-
ustedes

Ir iría irías iría iríamos Iríais Irían

Dar daría darías Daría daríamos daríais Darían

Estudiar estudiaría estudiarías estudiaría estudiaríamos estudiaríais Estudiarían

Ser sería serías sería seríamos seríais serían

Comprar compraría comprarías compraría compraríamos compraríais Comprarían

Querer querría querrías querría querríamos querríais querrían

Escribir escribiría escribirías escribirían escribiríamos escribiríais escribirían

Pensar pensaría pensarías pensaría pensaríamos pensaríais pensarían

Estar estaría estarías estaría estaríamos estaríais estarían

Dormir dormiría dormirías dormiría dormiríamos dormiríais dormirían



   

BLOQUE 2 

ACTIVIDADES 

.- 1. 

2. 

Verbos SubjunOvo Condicional

Olvidar (tú) Olvides olvidarías

Querer (él) quiera querría

Dar (vosotros) deis daríais

Hablar (nosotros) hablemos hablaríamos

Comprar (ella) compre compraría

Pedir(ellos) pidan pedirían

Subir (ustedes) suban subirían

1 

H

A

Y 6 

D

A 3 

V
7 

S
E A N

2 

S
E P A S M

Y 5 

B
O

4 

T
R 8 

A
B A J E M 9 

O
S

E M I B L

N E S A V 11 

V

G N I I

A D V

I 10 

Q
U I E R A

S N S



   

5.  

El jefe quiere que vaya donde la secretaria, que pida una copia de las llaves, que firme su contrato. 

Luego quiere que venga a la oficina para explicarle que va a hacer en la primera semana. Luego desea 
que elija una de las oficinas del primer piso, quiere que envíe algunos correos al banco y que informe 
que es la nueva responsable de la economía de la empresa. 

10. 

a. sirven para cubrir las manos. 

ambos se llaman guantes. 

b. ambos .enen cuerdas. 

ambos son instrumentos musicales. 

c. ambos son lápices, unos de colores y los otros de ojos. 

d. ambos sirven para movilizarse. 

ambos .enen dos ruedas. 

e. ambos son animales. 

ambos son mascotas. 

ambos .enen cuatro patas y cola. 

JULIO  adivina adivinador: el agua 

2. 

1. Ayer fui a la .enda. Ahí compré mi almuerzo. 

2. Mis padres aman viajar juntos cada año. El año pasado fueron a Argen.na. 

3. Mis hijos y yo viajamos a Sudamérica cada año. Este año vamos a quedarnos en casa.  

4. ¿Qué hora es? Son las cinco. 

5. A qué hora empieza/comienza la clase? La lección empieza/comienza a las diez. 

6. La lección de ayer se trataba de/era sobre pretérito y futuro. 

7. ¿Qué día es hoy? Hoy es 30 de marzo de 2019. 

8. Yo vivo en este apartamento en el primer piso. 



   

3. 

Ana se despierta/ se levanta, se ducha, se viste, ella bebe, se cepilla los dientes, se peina, ella estudia, 
ella regresa, ella cocina/prepara la cena, ella escucha, se acuesta, ella duerme. 

4.-  

SubjunLvo   Condicional  ImperaLvo 

Pagar (yo)  pague  pagaría   

Estar (tú)  estés  estarías  está 

Ser (nosotros)  seamos  seríamos   

Dormir (ustedes) duerman                         dormirían  duerman 

Poner (ella)  ponga  pondría   

Empezar (vosotros) empecéis  empezaríais          empezad 

Pensar (él)  piense  pensaría   

Entender (ellos) en.endan       entenderían  

Hacer (yo)  haga  haría  

Dar (usted)  dé  daría      dé 

Saber (ellos)  sepan  sabrían  

Ver (tú)  veas  verías  ve 

Venir (yo)  venga  vendría   

Querer (nosotros) queramos  querríamos   

 5. 

a. edificio 

b. cascada 

c. botella  

d. tortuga 

e. camión 



   

7. 

1. estudiarán 

2. viajará 

3. preparará 

4. iré, iremos … 

5. lavará 

6. comprará 

7. estará 

8. serás 

8. 

no te rindas, no cedas. 

9. 

a. viajes 

b. traigamos 

c. venga 

d. ayude 

e. necesitéis 

10. 

1. no, no te ha llamado nadie. 

2. no, no he comido nada 

3. no, no tengo ninguna. No, no tengo ninguna receta de comida deliciosa.  

4. no, no quiero comer ninguno. No, no quiero comer ningún chocolate. 

5. no, no te he dicho nada. 

6. no, no he leído ningún libro nuevo. No, no he leído ninguno. 

7. No, no tenemos nada que hacer hoy.  



   

11. 

a. 1 

b. 7 

c. 6 

d. 5 

e. 3 

f. 2 

g. 4 

h. 8 

12.-  

1. es mía 

2. es tuyo 

3. es nuestra 

4. es vuestra 

5. son suyos 

6. es mío 

7. es suyo 

8. son suyas 

9. es suyo 



   

ÖVERSATTA TEXTER 
AGOSTO 

Min hund är min bästa vän (sida 19) 

Jag är en mycket social person. Jag tycker om att träffa människor från olika kulturer och 
prata med dem om intressanta ämnen. Den bästa varelsen i mitt liv är dock min hund. Bara vi 
som har djur kan förstå vad de betyder för oss. Djuren pratar inte, men ändå vet jag att min 
hund förstår mig. När jag pratar med den så rör den på svansen mycket snabbt. När jag hälsar 
på den kommer den nära mig och när den uppför sig illa böjer den ner öronen.  

Min hund är väluppfostrad eftersom jag alltid talar kärleksfullt till den. Jag tycker om att lära 
den att vara vänlig mot andra djur och mot människor. Vi människor som har djur hemma vet 
att de alltid är våra bästa vänner. 

 
Hej, kan du/Ni hjälpa mig…? (sida 20) 
 
En turist är på besök i en ny stad och behöver hjälp för att hitta museet och få reda på 
besökstiderna. 

Turist: Ursäkta herrn, god dag. Kan du snälla hjälpa mig? 

Man: Javisst. 

Turist: Jag behöver hitta centralmuseet. Vet du var det ligger? 

Man: Centralmuseet ligger i närheten. Du behöver gå mellan fem och tio minuter härifrån. 
Centralmuseet är vit- och blåfärgat y dess dörrar är brunfärgade. 

Turist: Vet du vilka tider och dagar det är möjligt att besöka museet? 

Man: Javisst. Museet är öppet från måndag till fredag från kl 09:00 på morgonen till kl 16:00 
på eftermiddagen. 

Turist: Är det möjligt att gå dit på helgen? 

Man: Absolut. Museet är öppet lördagar och söndagar mellan kl 09:00 och kl 14:00. Det är 
viktigt att veta att det brukar vara stängt på högtider. Till exempel i januari och december vid 
jul och nyår. Dessutom brukar de visa mycket intressanta utställningar vid årstidsskiften som 
höst och vår. 

Turist: En sista fråga, herrn. Vet du vad klockan är? 

Man: Den är 14:45. 

Turist: Perfekt. Jag har tid att gå till museet nu. Tack så mycket för hjälpen och för 
informationen.  

Man: Varsågod, vi ses. 

Turist: Hejdå. 



   

SEPTIEMBRE 

Extremsporter: Sonsoles Masià Sànchez och longboard downhill 

Skateboard är en sport som har många olika varianter. En av de viktigaste är longboarding 
som också har olika specialiteter som downhill, vilken är den specialiteten jag utför. Den här 
specialiteten består av nedförsåkning på skateboard eller rullskridskor i hög hastighet på 
tekniska vägar.  

Jag studerar arkitektur i San Diego och min dag börjar såhär. Jag går vanligtvis upp klockan 
kvart i åtta, duschar, klär på mig och äter frukost prick klockan åtta. Sedan går jag hemifrån 
klockan halv nio eftersom lektionerna börjar klockan halv tio. Jag kommer hem igen klockan 
halv två. Jag äter klockan två på eftermiddagen, sedan vilar jag och studerar lite. Senare, 
omkring klockan fem går jag till gymmet och sedan ringer jag minna vänner för att gå ut och 
åka skateboard tillsammans. Jag äter middag klockan nio på kvällen och sedan läser jag någon 
bok, kollar min e-post etcetera. Jag lägger mig omkring klockan elva och somnar en 
halvtimme senare. Jag åker skateboard nästan hela dagen: jag använder den för att åka från ett 
ställe till ett annat. Det är mycket bekvämt och dessutom kan jag träna hela tiden.  

Jag tränar två till tre dagar i veckan eftersom jag spenderar mycket tid på universitetet. Jag vet 
att studierna måste vara det viktigaste. Jag älskar att åka skateboard, men jag vet att studierna 
är min framtid. På helgerna tycker jag om att göra planer med andra skejtare, vi tar bilen och 
vi åker till någon ”spot”. En ”spot” är en plats där vi kan åka ”downhill” och surfa en stund. 
Och om jag har en längre helg så tycker jag om att åka längre bort för att skejta. Jag älskar att 
resa och, tack vare skateboarden, är jag bekant med många otroliga platser.    



   

OCTUBRE 

Tapas är ett essentiellt element i den spanska kulturen 

Spanien är ett av många svenskars favoritresemål på semestern. Har du hört talas om ”las 
tapas”? Här ger vi dig en ledtråd till hur viktiga de här godbitarna är för spanjorerna. Ett av 
den spanska gastronomins främsta drag är tapas. Tapas är små matportioner som serveras i 
barer tillsammans med dryck. I Spanien är det mycket vanligt att gå ut och äta tapas. En 
tradition för kompisar består av att gå till från bar till bar för att äta och dricka, vanligtvis öl 
eller vin. Ursprunget till denna tradition är inte helt tydlig och det finns många olika 
förklaringar. Vissa tror att den föddes ur krogägarnas ekonomiska intresse. Ägarna lade till lite 
salt mat, t ex skinka, och så blev det nödvändigt att beställa med dryck. Andra tror att tapas 
föddes ur vanan att täcka glasen med bröd på krogarna för att undvika att insekter eller damm 
tar sig in. En annan förklaring bekräftar att de Katolska Monarkerna tvingade folket att 
servera mat tillsammans med dryck för att undvika berusade personer, diskussioner och 
problem. Motivet spelar dock ingen roll, det viktiga är att tapas har blivit kända i hela världen 
och de är en väsentlig del av den spanska kulturen. Att gå ut och äta tapas är synonym med att 
gå ut med vänner och ha roligt och det är ett utsökt sätt att socialisera. Tapas har blivit så 
viktiga att det finns årliga tävlingar för att kora årets bästa tapas, som den i San Sebastián eller 
den i Valladolid.  

Vykort (sida 66-67) 

Hej Lu! 

Vi har varit i London den här helgen. Vi har haft det mycket bra även om jag har förlorat min 
kamera någonstans i staden. Igår åt vi på en restaurant i centrum och jag minns att jag gick till 
toaletten för att tvätta mina händer. Vid det tillfället hade jag kameran i mina händer så jag 
tror att jag lämnade kameran där. Imorgon ska vi åka tillbaka till restauranten och vi kommer 
att fråga om de har sett den. Men det spelar ingen roll, det viktiga är minnena som jag har i 
mitt sinne från denna fantastiska resa. 

Jag hoppas vi ses snart. 
Kramar 
Esther 



   

Hur är läget familjen? 

Vi har äntligen kommit till Isla Margarita. Stranden här är vacker. Havets turkosa färg och 
palmerna har gett oss mycket frid i dessa trötta dagar från för mycket arbete. Den gladaste på 
den här resan är min syster. Igår berättade hon för mig att Venezuela är det land hon alltid 
velat besöka, och äntligen lyckades hon. Vi bor i en hydda nära stranden, så vi kan se 
solnedgången varje dag. Jag trodde aldrig att jag skulle få besöka en plats som denna. 

Vi saknar er 
Era döttrar 
Cris och Dani 

Hej Sol! 
 
Förra veckan åkte vi för att se valar i Puerto López, här i Ecuador. Det är det mest 
imponerande jag har sett. Jag har aldrig varit så nära valar som den dagen. Jag kunde filma 
det första hoppet som en av valarna gjorde. Det var spektakulärt.  
 
Alla vi i båten avslutade blöta men lyckliga efter skådespelet. Vår guide säger att det är 
vanligt att kunna se de här havsvarelserna i juni och juli månad men om vi har tur kan vi 
också se några i augusti.  

Jag saknar dig 
Puss 
Rafael 

 
 

 
 



   

NOVIEMBRE 

Dia de muertos i Mexiko 

De två sista veckorna i oktober fylls Mexikos gator av orangea blommor. Allt luktar 
zempaxochitl (dödas blomma), choklad, små sockerfigurer och ”dödas bröd”. Röken från 
copal (tropiskt träd) renar luften. Den andra november är Dia de Muertos (de dödas dag).  

Marknaderna förbereder ett stort firande och på alla gator finns blomförsäljare eftersom Dia 
de Muertos är en munter dag. Butikerna fylls av målade sockerskelett som kallas ”catrinas”. 
Godiset är format som dödskallar. De här dagarna är vi glada eftersom den andra november är 
en anledning för fest och nöje, men vi är också ledsna för vi minns de personer som inte 
längre finns med oss.  

De dödas altar 

Enligt traditionen återvänder denna dag de avlidna personernas själar till sin familj. Därför 
inväntar mexikanarna sitt besök med de avlidnas favoriter.  

De konstruerar ett altar fyllt av blommor och på det lämnar de cigaretter, choklad, godis, 
tamales (mexikansk maträtt), grytor och även tequila. Mot slutet av dagen saknar dessa 
livsmedel smak eftersom den dödes själ har kommit och har tagit med sig dess essens. Barnen 
och de äldre gör vackra altar.  

Det här firandet varierar i varje region men vanligtvis har altaret sju nivåer, som är de sju 
etapper som den avlidnes själ behöver ta sig igenom för att kunna vila. Platsen där man 
placerar altaret måste sopas ren med aromatiska örter en dag innan Dia de Muertos. 
Familjemedlemmarna är vakna och väntar hela natten på anden från den döde som kommer 
för att njuta av sitt offer. 

UNESCO erkände 2003 Dia de Muertos som “ett av de äldsta och starkaste kulturella 
uttrycken bland ursprungsbefolkningar i landet” och därför förklarades firandet som 
”Mästerverk av mänsklighetens muntliga och immateriella arv”.  

Dia de Muertos är sammanslagningen av ursprungsbefolkningens traditioner från perioden 
innan spanjorernas kolonisering av Latinamerika genom dess uråldriga firande av ”Alla 
själars dag” (för 3000 år sedan) och de katolska traditionerna. Under 1500-talet slogs de två 
traditionerna samman och man påbörjade firandet av Dia de Muertos. 



   

Läsförståelse (sida 87) 

Sofía Hernández föddes den 13 maj 1984 i Montevideo, Uruguay. Hon bodde med sina 
föräldrar tills hon var 18 år. Då bestämde hon sig för att flytta eftersom hon ville bo ensam. 
Hon flyttade till en lägenhet i Montevideos centrum för att studera på universitetet.  

På hennes andra år i universitetet träffade hon sin nuvarande fru. Hon heter Nora Morán. Nora 
föddes den 9 september 1982. Hon bodde många år i Montevideo, men hon föddes i 
Guatemala. Hon flyttade till Uruguay då hennes föräldrar sökte jobbmöjligheter där.  

I början av relationen hade Nora och Sofía vissa problem. Nora tog lite tid på sig att anpassa 
sig till Sofías livsstil eftersom hon alltid har varit en tjej med en stark och fri personlighet. 
Sofía har alltid tyckt om att resa. Men att resa är inte problemet, problemet är att under den 
senaste resan kontaktade Sofía inte Nora en enda gång.  

Under många dagar skickade Nora e-post för att få veta något från sin fru men hon svarade 
aldrig. En morgon, efter en månads resa, kom Sofía in genom dörren till lägenheten. Nora 
kände en blandning av glädje och ilska när hon såg henne. Hon sprang och kramade henne en 
lång tid. 

Den dagen satte de sig tillsammans för att prata om vad som hänt och Sofía förklarade 
svårigheterna med internet på platsen där hon var. Från den dagen bestämde sig Sofía för att 
resa mindre och spendera mer tid med sin fru, men med tiden lärde sig också Nora att älska 
att resa. 

Nu reser de jorden över i sin pickup och njuter av varje tillfälle tillsammans. 

 DICIEMBRE 

Jul- eller nyårstraditioner i spansktalande länder 
 
December månad är en av de mest efterlängtade månaderna av alla. Jul- och nyårsfirandet är 
en händelse som upplevs och firas i nästan hela världen. Det finns dock olika sätt att fira det 
på i olika delar av världen. Här nedan presenterar vi en genomgång av några typiska 
traditioner i spansktalande läder genom några personers berättelser. 
 
Tre vise männen vs tomten?  
 
I en majoritet av de spansktalande länder brukade de tre vise männen varje år ta med sig 
presenter till barnen den 5 januari på kvällen eller på morgonen den 6 januari, beroende på 
landet. Barnen behövde skriva ett brev några dagar före för att be om de leksaker de önskade 
sig.  
 
De senaste årtiondena har den här traditionen dock ställts inför traditionen med tomten eller 
Santa Claus. Det amerikanska inflytandet, tillsammans med stöd från shoppingcenter för att 



   

sälja mer, har gjort att närvaron av tomten har ökat i många spansktalande länder, även om det 
idag pågår en konstant kamp för att få traditionen med de tre vise männen att fortgå.  
 
Ett exempel: under julfirandet dekoreras en del balkonger i städer i Spanien med dockor som 
representerar den här ”kulturella kampen” där det ser ut som att de tre vise männen klipper 
repet som tomten använder för att ta sig upp och därmed hindras han att ta sig in i huset.  
 
Det gamla året (Ecuador) 
 
På nyårsafton, alltså den sista dagen på året, eldas tusentals trasdockor skapade av gamla 
kläder, kartonger och trä klockan tolv på natten i det här landet. I några regioner genomförs 
tävlingar för att välja den bästa trasdockan som, i vissa fall, är flera meter hög.  

Min familj och jag har gjort en stor i år. Vår trasdocka hade krut och raketer på insidan, för att 
göra oväsen när den bränns.  

Traditionen med att bränna något på nyår kan man också hitta i andra länder. Ett exempel är 
Colombia där folket släppte stora ballonger som brann i luften. När de föll till marken 
orsakade de dock bränder ock skador. Därför förbjöds denna tradition.   

Barnastölden (Venezuela)  

Venezuela har mycket intressanta jultraditioner som ”patinatas” och ”paradura”. I patinatas 
stängs gatorna för trafik för att människor ska kunna åka rullskridskor eller cyklar. La 
paradura är tidpunkten då Jesusbarnet lär sig att gå. Men den mest överraskande traditionen 
är barnkidnappningen!  

För två år sedan genomförde min stadsdel ett traditionellt julfirande för att lära de yngsta hur 
man firar högtiden. Min pappa gömde en Jesusfigur under några dagar. När Jesusbarnet 
lämnades tillbaka firade vi alla hans återkomst.  

I några av landets regioner stjäl en person Jesusfiguren och gömmer den under några dagar. 
Till slut lämnas Jesus tillbaka och alla firar hans uppenbarelse. På andra platser, som 
Honduras, finns också den här traditionen: i det här landet skickar ”kidnapparen” ett brev där 
datumet för när barnet ska lämnas tillbaka meddelas för att fira återkomsten med en fest.  

El avenidazo (San José, Costa Rica) 

Ett av Costa Ricas mest kända julfirande är den traditionella ”avenidazo”. Under julfirandet 
är la Avenida Central (i San Josés centrum) fylld av människor som julhandlar. På den här 
avenyn finns många affärer och restauranter. Det är här som el ”avenidazo” genomförs. 
Utmed hela avenyn kastar folk konfetti på de personer som går där. Varför kastas konfetti? 
Anledningen är enkel: i Costa Rica snöar det inte och därför simuleras snön med små färgade 
pappersbitar. Under el avenidazo finns andra aktiviteter som konserter och danser.  

El caganer (Katalonien, Spanien) 



   

Traditionen att sätta upp julkrubban är mycket utbredd i alla spansktalande länder. I 
Katalonien och Valencia bör dock julkrubban, förutom herdar, de tre vise männen, Jesusbarnet 
och resten av figurerna, alltid ha en ”caganer” (”cagador” på spanska). Den här lilla figuren 
är svår att beskriva: det är en man sittandes på huk och som bajsar. Den senaste tiden har el 
caganer slutat vara en anonym figur och varje år säljs caganers med kända personers 
ansikten. Bland de mest berömda caganers de senaste åren finns Leo Messi, Barack Obama 
och det spanska kungahuset.  

ENERO 

Potatis eller potatis? Och Amazonasfloden 
 
Ordet papa (potatis) eller patata (potatis) har amerikanskt ursprung. Ordet papa kommer från 
quechua och ordet patata kom senare och var namnet som spanjorerna gav potatisen. La 
patata är blandningen av papa och batata (sötpotatis), eftersom de är utseendemässigt lika.  

Det främsta potatislandet är Peru. Peruanerna besitter mer än 2000 varianter av de 4000 som 
finns i Latinamerika.  

Än idag fortsätter amerikanerna säga papa och i Spanien använder även andalusier och 
kanarier det här ordet. Denna föda förtärs i Europa sedan 1600-talet och spanjorerna är 
ansvariga för att den här kontinenten idag är den viktigaste konsumenten av potatis i världen.  

Ordet patata (potatis) inflytande är nuförtiden en del av språket i många länder som till 
exempel potato på engelska, patate på franska (schweizisk dialekt), potet på norska eller 
potatis på svenska. 

Amazonasfloden 
 
Upptäckaren av Amazonasfloden var en spansk utforskare och erövrare som hette Fransisco 
de Orellana. Den här erövraren gav sin upptäckt namnet Amazonas efter att ha seglat från 
närheten av Quito, Ecuadors huvudstad, till Atlanten (mer än 6700 km).  
 
Under expeditionen var han tvungen att kämpa mot stammar ledda av kvinnliga krigare och 
Orellana tyckte att de var som amazonerna i den grekiska mytologin. Det här blev, sedan dess, 
”Amazonasfloden”. Fransisco de Orellana deltog i erövringen av Inkariket och blev mycket 
förmögen. Han själv ledde flertalet plundringar av ursprungsbefolkningar, eftersom han levde 
i epoken för den spanska koloniseringen av Amerika. Efter att ha grundat staden Guayaquil 
(Ecuador) 1537, organiserade han expeditionen där han upptäckte Amazonasfloden. Efter 
expeditionen återvände han till Spanien och blev där anklagad för förräderi, men friades, och 
bestämde sig för att genomföra en andra expedition genom Amazonas. 



   

Mina minnen (sida 118) 

Jag minns när jag var 25 år. Jag var rädd, men jag visste att detta var vad mitt hjärta ville. Det 
var en kall dag i februari och allt såg vitt ut utanför på grund av snön. Mina väninnor 
berättade för mig hur kallt det var på vintern och att de led mycket när det snöade. De här 
tankarna snurrade i mitt huvud varje dag, men min kärlek för honom var starkare. 

Jag hade inte tillräckligt med kläder för kylan men jag var nöjd med att veta att han väntade 
på mig med en kram vid flygplatsens utgång, och med en jacka också. Medan jag flög däråt 
tänkte jag bara på framtiden som väntade mig. Jag kunde nästan ingenting av språket. Han 
brukade skicka e-post för att lära mig grundläggande ord som: ”hej”, ”hejdå”, ”nej”, ”tack” 
med flera. 

Ibland tänkte jag att allt detta var galet. Jag funderade över att lära mig allt från början och 
vara tvungen att anpassa mig till en ny kultur. Jag måste erkänna att den här tanken skrämde 
mig, men när jag föreställde mig mitt liv utan honom så försvann all rädsla. 

Så kom dagen. Där var han, ståendes bredvid utgången, med en bukett rosor i handen och ett 
stort leende på läpparna. Allt som hände omkring mig slutade plötsligt att existera. Det vara 
bara han och jag. 

Från den dagen lever vi ett äventyr tillsammans som kallas familj. Det har nu gått sju år och 
tillsammans delar vi drömmar som jag haft sedan jag var barn, som att titta på glittret från 
snön som reflekteras på marken av solen. 

FEBRERO 

Mina favorittidsfördriv 

Lucas ska berätta om sina favorittidsfördriv. 

Hej, jag heter Lucas och är 20 år. Jag gillar mycket att göra många saker på min fritid. Jag är 
en mycket atletisk kille och därför tycker jag det är viktigt att idrotta under veckan.  

Min favoritsport är basketboll men jag har tränat många andra i skolan som fotboll, simning, 
handboll och gymnastik. Mina föräldrar säger att jag från då jag var mycket liten har varit en 
aktiv pojke och därför tror jag att jag är duktig på idrott.  

Innan jag går och spelar basketboll med mina vänner måste jag göra några uppgifter hemma. 
Först måste jag göra klart läxorna från skolan. Sedan måste jag ta en promenad med min hund 
som heter Rex. Det är viktigt och nödvändigt att ta hand om våra husdjur. När vi är tillbaka 
från promenaden behöver Rex äta. När allt är färdigt med Rex gör jag klart min väska för att 
gå till basketplanen för att spela.  

I min väska måste jag alltid ha med mig vatten och min mobil för att kunna ha kontakt med 
min mamma. Hon vill alltid veta hur dags jag kommer hem och var jag är. Jag brukar också ta 
med mig en boll. Det är inte lätt att spela basketboll utan boll, eller hur? 



   

Idag ska jag och mina vänner spela mot ett annat basketlag. Jag är mycket upprymd för jag 
känner att vi kommer att vinna idag. Efter matchen ska vi alla äta middag på en restaurang 
och prata en stund.  

Förutom basketboll har jag ett annat tidsfördriv som hjälper mig mycket att koppla av, 
framför allt när jag är stressad över skolan. Detta tidsfördriv är att spela ukulele. Vet du vad en 
ukulele är? Det är som en gitarr men mycket mindre och med färre strängar.  

För tillfället tränar jag en gång om dagen. Omkring klockan åtta på kvällen tar jag min 
ukulele och sätter mig i soffan med noterna till den låt jag håller på att lära mig. Efter en 
vecka eller två är jag redo att spela låten som jag lärt mig. Något som är lite komplicerat är att 
kunna sjunga och spela samtidigt, men min bästa vän Eva hjälper mig med det. Hon är väldigt 
bra på musik. 

Jag känner att tidsfördriven hjälper mig mycket att kanalisera min energi och slappa efter en 
dag med mycket stress i skolan. Jag njuter mycket och samtidigt mår jag bra fysiskt och 
psykiskt.  

Och du, vad har du för tidsfördriv? 

MARZO 

De berömda Panamahattarna kommer inte från Panama utan från Ecuador 
 
Det här klädesplagget har sitt ursprung i ursprungsbefolkningens i den ecuatorianska regionen 
Jipijapa kultur, där de började tillverkas från och med år 1630. De spanska erövrarna började 
kommersialisera dem i Europa samma århundrande. Men jipijapa är också det fiber som man 
använder för att väva de här hattarna. Faktum är att det ursprungliga namnet är ”hatt från 
jipijapa”. Varför kallas de då ”Panama”? Svaret är enkelt: dess användning populariserades 
under 1800-talet genom bygget av Panamakanalen. 
Idag är Ecuador fortfarande den främsta producenten av de här hattarna och de viktigaste 
städerna för produktionen är Jipijapa och Montecristi (i provinsen Manabí) och Cuenca (i 
provinsen Azuay).  
 
De här vita hattarna med ett svart band är kända för sin hårda väv och för sin elegans. De bra 
hattarna är vattentäta och man kan vika de utan att de tappar formen. Idag säljs de på 
marknader för haute couture och de anses vara en mycket värdefull hantverksprodukt. Det 
vanliga priset för en bra panamahatt kommer inte under 100 euro och det är inte konstigt 
eftersom en del tar upp till åtta månader att sy. 

Idag används den här accessoaren såväl av män som av kvinnor och symboliserar status. Sean 
Connery, Paco Rabal, Jessica Alba, Winston Churchill, Teddy Roosevelt, Clark Gable, 
Humphry Bogart, Gary Cooper och Madonna är några av de mest kända ansiktena som använt 
denna hatt. Dessutom är det tennisturneringen Roland Garros (Paris) officiella plagg och man 
brukar skänka den till de som är inbjudna till huvudläktaren. 



   

Sida 155: 
a.  
Min första dejt var på en snabbmatsrestaurang. Jag beställde en hamburgare. Jag beställde den 
utan ketchup eftersom jag inte tycker om det. Hamburgaren var lite kall, men jag åt den ändå. 
Killen som jag gick ut med beställde en tallrik med pommes och ett glas med apelsinjuice 
med mycket is. Han drack den snabbt eftersom han var mycket törstig. Jag lärde känna den 
här killen i en nöjespark. När jag såg honom tyckte jag mycket om honom och efter att vi 
tittat på varandra en lång stund så bad han om mitt telefonnummer. Det var en mycket speciell 
dejt. 
 
b. 
Jag säljer en lägenhet i stadens centrum. Jag säljer den av anledningen att jag ska resa. Den är 
stor och bekväm med tre sovrum, ett kök, ett vardagsrum och två toaletter. En av toaletterna 
har ingen dusch men det går enkelt att installera. 

Köket är lite gammalt men vi ska renovera det nästa månad. Intresserade ringer 
telefonnummer 0764580761. 

c. 
God dag, jag skulle vilja köpa en biljett till Panama.  
 
Ja visst. Vill du köpa den med kreditkort eller kontant? 

Jag köper den med kreditkort. 

Herrn, Ert kreditkort fugnerar inte. 

Vad märkligt. Det är nytt, jag fick det igår. Kan du testa med det här kortet tack? 

Ja visst. 

Det här fungerar. 

Sida 158 

2. 

Igår gick Marcos för att köpa choklad till sin flickväns födelsedag. Han köpte dem i den 
närmsta affären eftersom han hade ont om tid. Marcos ville ge henne en överraskning så han 
ringde först Andrea, hans flickvän, för att veta om hon var hemma. Det verkade som att allt 
gick mycket bra tills han kom till affären.  

Marcos frågade försäljaren om han hade vit choklad, som är hans flickväns favorit, och han 
svarade ja. Försäljaren slog in den och gav den till honom. Problemet var att när Andrea 
öppnade presenten så var chokladen inte vit utan svart. Vilken otur, tänkte Marcos. 

Andrea log emellertid. Hon tog den i sina händer, tittade på den, luktade på den och smakade 
på den. Därefter tittade hon på Marcos och tackade honom för detaljen.  



   

ABRIL 

Vår framtid 

 
Rubén, 20 år. 

Det här året slutar jag skolan och jag tänker redan på vad jag vill studera på universitetet. Fast 
det finns många saker som jag gillar, är jag mycket intresserad av juridik och därför kommer 
jag att läsa till advokat. Jag kommer att arbeta med familjer med låga inkomster utanför 
Sverige och därför kommer jag att lära mig andra språk som spanska för att kunna prata med 
folk. 

 
Antonella, 19 år. 

Det här är min sista vecka med lektioner och jag är mycket upprymd över att äntligen få börja 
på universitetet. Sedan jag var liten har jag tyckt mycket om att hjälpa människor så jag har 
tänkt studera något som har med samhället att göra. Till slut har jag bestämt mig för att 
studera till sjuksköterska. Jag kommer att arbeta på ett stort sjukhus och hjälpa många 
personer. Under min tid som sjuksköterska kommer jag att resa till andra länder för att se hur 
det är att vara sjuksköterska utanför Sverige.  

Därefter kommer jag att köpa ett litet hus nära havet dit jag ska flytta för att leva min tid som 
pensionär i lugn och ro. Jag är säker på att jag kommer bli mycket lycklig. 

 
Andrés, 23 år.  

Efter att ha rest ett år har jag börjat studera på universitetet. Jag har påbörjat mina studier på 
medicinska högskolan. Jag kommer att studera sex år där och sedan ska jag specialisera mig 
inom pediatrik. Jag kommer att arbeta på ett sjukhus för barn i Sydamerika men först ska jag 
resa för att lära känna den här delen av världen och därefter kommer jag bestämma till vilket 
land jag ska flytta.  

Jag kommer att stanna i Sydamerika under några år och sedan kommer jag att återvända till 
Sverige. Jag kommer att berätta för mina pediatrikkollegor hur det är att arbeta utanför 
Sverige och kanske får de lust att också resa dit någon dag.  

Jag har inte tänkt mycket på min ålderdom än men jag kommer säkert att ha en stor familj för 
jag tycker mycket om barn. Och du, vad har du tänkt om din framtid? 



   

MAYO 

Borde vi minska på användningen av plast? 

Planeten är inte förberedd för att ta hand om den mängd plast som tillverkas idag. En av 
anledningarna är bristen på tillräckliga resurser för att kunna göra sig av med plasten efter att 
den använts. Men är det då medborgarnas ansvar att minska på konsumtionen? Är det värt att 
ersätta plasten med mer hållbara och mindre förorenande material som metall eller trä? 

Den här situationen har lett till en debatt med två läger: ett som är för plastanvändningen och 
ett som är emot. 

För plastanvändning: 

• Plast är ett lätt material. Dess användning i tillverkning av bilar och flygplan minskar 
bränsleförbrukningen genom dess funktion och därför minskar också utsläppen av 
CO2 (koldioxid) 

• Tillverkningen av solpaneler och vindkraftverk, oumbärliga för användning av 
förnybar energi som sol och vind, baseras på plast.  

• Dagens kylskåp använder plast i systemen, för att på så sätt hålla mat och dryck färsk 
och kall under längre tid samtidigt som mindre energi förbrukas. 

• Plastpåsar är bekväma och rena. Det kommer inte vara lätt att minska på deras 
förbrukning eller leva utan dem.  

Mot plastanvändning: 

• Det tar mer än hundra år att bryta ner plasten i miljön. Några plasttyper tar upp till 
tusen år. Dessutom är återvinningsprocessen mycket kostsam och även förorenande. 

• Miljoner djur från mer än 300 arter från hela världen äter plast, inklusive fiskar, som 
grund i näringskedjan. Av den här anledningen lider många av dessa djur en grym och 
plågsam död.  

• 100% av de analyserade stränderna världen över testas positivt för mikroplaster i 
sanden, utöver den synliga plast som förorenar. Det finns platser i haven där det finns 
mer plast än plankton, som är en basföda för livet i havet. 

• Plast tillverkas av olja och gas. Att minska dess användning innebär att minska 
utvinningen och användningen av energi, det vill säga att minska föroreningen. 



   

Vad kan vi då göra? 

• Kasta inte plast eller sopor över huvud taget i havet.  

• Om du vill hjälpa miljön genom en minskning av plast, börja använda en mindre 
mängd plastförpackningar och mer förpackningar av andra material, som glas. 

• När du ska handla, ta med din egen tygpåse i stället för att köpa plastpåsar. 

• Ta reda på mer hur du kan ta hand om miljön och gör något för att bidra positivt.  

 
 
David och Mateo åker på resa till Cancún. (sida 197) 

På väg till flygplatsen 
 
David: Mateo, är du klar? 
 
Mateo: Ja, nu går vi, taxin väntar på oss. 

David: Ta med nycklarna, glöm de inte. 

Mateo:  Just det, jag lämnade dem nästan! God dag herrn, vi behöver åka till flygplatsen tack. 

Taxichaufför: Självklart, herrn. 

David: Snälla, kör inte så fort. Vi har tillräckligt med tid för att komma till flygplatsen.  

Mateo: Jag förstår inte varför vissa taxichaufförer kör så fort. Det är farligt. 

Taxichaufför: Var inte rädda, ungdomar. Jag kör väldigt bra och jag kan vägen till flygplatsen.  

David: Ah! Äntligen är vi framme. Sanningen är att jag var väldigt nervös i taxin. Tack herrn 
för att du tog oss hit, här har du pengarna.  

Taxichaufför: Tack själva, stäng dörren försiktigt är ni snälla. 

På flygplatsen 

Mateo: Vi måste köpa något att äta, jag är väldigt hungrig och vi har fortfarande tid på oss 
innan ombordstigning. 

David: Ja, jag är också hungrig. Köpt vatten och några mackor. Glöm inte be om kvittot för 
avdrag för skatten. Just det, köp med dig några chokladkakor också, jag är väldigt sugen på 
något sött. 

Mateo: Vill du ha något mer? 

David: Nej, jag tror det är bra så för tillfället.  



   

Mateo: Ta två sittplatser nära vår gate medan jag handlar. Snälla kolla om mitt pass ligger i 
din ryggsäck David. 

David: Ja det är här. Varsågod och skynda dig. 

En halvtimme senare 

David: Mannen (”man” på engelska)! Vad hände? Varför tog du så lång tid på dig? Vi 
kommer missa flyget. 

Mateo: Ja, jag vet Jag hittade inte mitt pass. Jag hade glömt det på toaletten. 

David: Nu har vi ingen tid kvar, de håller på att kontrollera biljetterna och vi är de sista kvar, 
dessutom har de bytt gate, spring, spring!  

Mateo: Vänta, vänta! Spring inte så fort! 

David: Ah, vilken tur! Vi hann i tid. Nästa gång handlar jag. 

Du har problem med att organisera dig! (sida 200) 

Gör en liten plan kvällen innan över vad du måste, vill och kan göra under dagen.  

Vet du varför jag säger ”måste” och ”vill”? För att det är lika viktigt att genomföra dina 
måsten som att göra det ditt sinne och din kropp vill. Till exempel: gör matteläxan, men utöva 
också din favoritidrott, måla, lyssna på musik, dansa. Att göra vad som helst som gör dig glad 
under dagen kommer ge dig mer motivation att fortsätta med dina måsten. 

När du har färdigställt de saker du måste göra, sätt en exakt tid för att påbörja och avsluta 
varje uppgift. Det är viktigt att ha en paus mellan uppgifterna. Till exempel: studera 
spanskaverben i 20 minuter och ta en kort promenad runt huset på fem minuter. Fortsätt sedan 
studera 20 minuter till och ta ytterligare fem minuter för att göra något annat. 

Drick mycket vatten för att fylla på din energi. 

Planera korta stunder för uppgifterna, på det här sättet så blir du mindre uttråkad. Om du har 
planerat att göra tre uppgifter under dagen, försök att göra något som du gillar mellan dessa. 
Till exempel: efter att du studerat spanska i en timme med pauser var 20:e minut, gå till 
gymmet eller meditera en stund. Sätt dig på en lugn plats i ditt hem och gör andningsövningar. 
Andas djupt genom näsan och släpp ut luften genom munnen. Om du tycker att det här verkar 
tråkigt, lyssna på musik på en lugn plats. 

Om du oroar dig över något, ta en kort stund under dagen för att fundera över detta. Sätt dig 
rakt i en stol och tänk på problemet. Försök inte tränga undan problemet från ditt huvud för då 
kommer det stanna längre tid där. Problem är en del av vardagen, lär dig att hantera dem.  

Läs en bok innan du lägger dig för att sova. 

Sov bra och tillräckligt. Minst åtta timmar kommer hjälpa dig att få tillräckligt med energi för 
nästa dag. 



   

JUNIO 

Vad skulle du inte vilja göra? 

Jag skulle inte vilja behöva leta efter vänner genom sociala medier, utan i stället kunna gå ut i 
en park eller ett kafé och kunna fråga utan rädsla, ”vad heter du?”, ”studerar du eller arbetar 
du?”. 

Jag skulle inte vilja arbeta hela tiden. Jag skulle vilja kunna gå ut och promenera med mina 
vänner och besöka min familj. Jag skulle verkligen tycka om att lära mig spela ukulele och 
sjunga för någon, någon gång.  

Jag skulle inte lära mig ett språk, jag skulle lära mig två eller tre.  

Jag skulle njuta av att samtala på ett annat språk och lära känna en annan kultur. Jag skulle 
lära mig mycket om mig själv och om andra.  

Jag skulle inte vilja ha några problem men det här är något som är svårt. Jag skulle behöva 
leva avskild från omvärlden och vad tråkigt det skulle vara! 

Jag skulle inte vilja resa ensam, men om jag måste göra det så skulle jag lagra de bästa 
historierna i mitt minne för att sedan berätta dem för de som väntar på mig där hemma, och 
vem vet, kanske kan de följa med mig på nästa äventyr. 

Jag skulle inte vilja ge upp lätt efter ett första misstag, men om det händer, kommer jag resa 
mig och göra ett nytt försök. 

Jag skulle aldrig vilja stoppa mina planer, men om jag känner vid något tillfälle i livet att jag 
behöver en paus skulle jag inte fundera länge på det och så skulle jag sluta. Det är viktigt att 
lyssna på vad vår kropp känner och kommunicerar. Att ta sig tid för sig själv kan vara nyckeln 
till framgång i framtiden.  

Som du ser finns det många saker som jag inte skulle vilja göra. Nu är jag mycket nyfiken, 
vad skulle du inte vilja göra? 



   

TEXTER TILL LJUDFILERNA 

ÖVNING 3 SIDA 13 

Hola. Me llamo Johanna, tengo 34 años. En mi .empo libre me gusta pintar y leer. Yo vengo de un 
país famoso por la delicia de su café y el vallenato. 

Hola. Me llamo Lucia, tengo 46 años. En mi .empo libre me gusta hacer yoga. Yo vengo de un país 
famoso por la deliciosa paella y las tapas.  

Hola. Me llamo Lizeth, tengo 42 años. En mi .empo libre me gusta aprender idiomas nuevos. Yo 
vengo de un país famoso por sus deliciosos tacos, el chili en sus comidas y el mariachi. 

ÖVNING 6 SIDA 21 

CrisOna 

Enero   febrero    marzo    abril     mayo   junio     julio     agosto     sep.embre      octubre     noviembre    
diciembre. 

ÖVNING 2 SIDA 27  
Hola. Soy Julio, tengo 22 años y estudio en la Universidad. Soy de Venezuela pero vivo en España hace 
3 años. Juego baloncesto en el equipo de la Universidad de lunes a miércoles pero en mi .empo libre 
me gusta leer.  

Hola, soy Sandra y vivo en Suecia. Viné aquí hace cinco años pero soy de Bogotá. Trabajo como 
enfermera y tengo 30 años. Mi pasa.empo favorito es tocar la guitarra y cantar.  

Hola. Me llamo Andrea tengo 19 años y soy de Madrid. Trabajo como mesera en el centro de la 
ciudad. Cuando no estoy trabajando me gusta salir con mis amigos. Nuestro lugar favorito es la playa.    

Hola me llamo Ana, tengo 34 años y soy de San.ago de Chile. Me gusta mucho el arte por eso en mi 
.empo libre me gusta visitar museos y galerías. Actualmente trabajo como profesora de matemá.cas 
en un ins.tuto en España.  

ÖVNING 3 SIDA 37 

Hola me llamo Lucía, tengo 25 años. Yo comienzo mi día a las 07:00 de la mañana. Voy a una cafetería 
y pido una taza de café. La chica que trabaja en la cafetería habla francés por eso no le en.endo muy 
bien cuando ella me habla, pero ella es una chica muy amable y siempre repite cuando no en.endo. 

Yo suelo volver a casa cerca de las seis de la tarde y miro alguna serie. Yo elijo las series españolas 
que están de moda. Después de mirar series yo muero de cansancio así que duermo a las nueve y 
media cada noche. 

Hola me llamo Juan, tengo 30 años. Yo siempre comienzo mi día con una ducha a las seis de la 
mañana. Me gusta despertar temprano porque me da mucha energía para todo el día. Luego le pido 



   

ayuda a Julia para preparar un café. Soy muy malo en la cocina. No en.endo muy bien las 
instrucciones de la nueva máquina de café que Julia .ene. Yo le repito cada día a Julia que debe 
enseñarme a usarla. Soy un hombre muy organizado y por eso cada mañana miro mi agenda y reviso 
lo que necesito hacer durante el día. Yo elijo hacer lo más diocil primero para después terminar con lo 
más fácil o lo que necesita menos .empo. A las diez de la noche ya muero de cansancio así que me 
ducho y después duermo como una roca toda la noche. 

ÖVNING 1 SIDA 42 

Hola me llamo Lucia Fernández. Soy de Bogotá pero vivo en Francia desde hace 10 años. Aquí en 
Francia vivo con mi novio Juan. Él es una persona muy agradable y diver.da. Siempre nos diver.mos 
juntos, aunque a veces tenemos diferencias como cualquier pareja. Voy a contarte las cosas que me 
gustan y que me molestan de Juan. 

Me gusta mucho su amor por la limpieza. Le gusta limpiar nuestro apartamento cada día. Siempre 
.ene su ropa limpia y en orden. Además de eso, es un buen cocinero. Juan prepara las mejores 
pastas de la ciudad. Mi favorita es la pasta con carne y chili.  

Por otro lado, me molesta su impuntualidad cuando salimos a alguna cita. Él siempre llega 15 
minutos más tarde de lo normal y eso me vuelve loca.  

Hola me llamo Juan Zambrano. Soy de Ecuador, pero vivo en Francia desde hace 12 años. Vivo en un 
pequeño apartamento con mi novia Lucía. Ella es una linda chica y es muy inteligente. Le gusta 
mucho hacer yoga y mirar series en la computadora. Hoy quiero contarles las cosas que me gustan y 
las que me molestan de mi novia. 

Ella es muy trabajadora, y eso me gusta mucho de ella. Se levanta muy temprano cada mañana para 
trabajar con su empresa desde su computadora. Sin embargo no me gusta cuando ella trabaja hasta 
muy tarde en la noche. Siento que necesita tomar un descanso a veces, pero ella no lo cree así. Me 
gusta cuando cocina algo para mí, especialmente cuando hace bollos colombianos, son deliciosos. Sin 
embargo, me molesta cuando no limpia la cocina después de cocinar. A ella no le gusta lavar los 
platos y a mí tampoco.  

Creo que nos complementamos muy bien juntos. Compar.mos casi la misma cultura y nos apasionan 
las mismas cosas. Ella es mi media naranja.       

ÖVNING 7 SIDA 47 

LENTO, RÁPIDO, AMABLE, TRISTE, ALEGRE, COMÚN, CORRECTO, HUMILDE, SUAVE, TRANQUILO, MARAVILLOSO. 

ÖVNING 2 SIDA 60 

Dos amigas se encuentran en un restaurante de Granada para comer unas tapas. 

Camila: Hola Sooa. ¡Que gusto verte de nuevo! 

Soaa: Hola Camila. ¿Cómo estás? 

Camila: Yo muy bien, pero con mucha hambre. Estoy muy emocionada por probar las 
famosas tapas españolas. ¿Ya has ordenado? 



   

Soaa: No aún no he ordenado. Estoy esperando para mirar el menú juntas. ¿Hay algo 
parecido a las tapas en Ecuador? 

Camila: En Ecuador tenemos algo llamado” bocaditos”. Son pequeñas porciones de comida 
como las tapas pero que se sirven normalmente en las fiestas. Por ejemplo en los 
cumpleaños y bodas.  

Soaa: ¿Sabes por qué se llaman bocaditos? 

Camila: No lo sé exactamente, pero un bocado es una porción pequeña de comida. Tal vez 
viene de este término. 

Soaa: ¡Qué interesante! Yo he escuchado que bocadito es un pastel de nata.  

Camila: Sí, pero en Ecuador, así como en Argen.na, Cuba, Honduras y otros países más lo 
usamos para describir algo diferente. Pero bueno, vamos a ordenar.  

Mesera: Buenas tardes. ¿Están listas para ordenar? 

Soaa: Sí claro. A mí me gustaría ordenar pulpo a la gallega, unas croquetas y unas aceitunas. 
¿Camila has pensado ya qué tapa quieres probar? 

Camila: Mmm... déjame ver. ¿Qué es una empanadilla?  
Mesera:  La empanadilla es una tapa rellena de ingredientes salados o algunos dulces.  

Camila: ¡Ajá! se parecen mucho a las empanadas en mi país. Yo quiero esto, gracias. Me 
gustaría gazpacho también. Tengo ganas de una sopa caliente. 

Mesera: No señorita, el gazpacho es frío. Es una sopa hecha a base de aceite de oliva, vinagre 
y algunas hortalizas.  

Camila: Ah, entonces prefiero una tor.lla de patata y una cerveza por favor. 

Mesero: Listo. ¿Desean ordenar algo más? 

Soaa: Sí, una copa de vino para mí, gracias. 

Mesero: En un momento les traigo su orden. 

Luego de un rato... 

Soaa: Disculpe, nos gustaría la cuenta por favor.  

Mesera: ¿Les gustaría pagar juntas o por separado? 

Soaa: ¡Una sola cuenta por favor, hoy invito yo! 

Mesera: Son 23, 50 euros. ¿Pagan con tarjeta de crédito o en efec.vo? 



   

Soaa: Con tarjeta de crédito. 

Mesera: Tenga su recibo. 

Camila: ¡Muchas gracias! Todo ha estado muy delicioso. Gracias también Sooa por la 
invitación.  

Soaa: ¡De nada! La próxima vez será en Ecuador.  

ÖVNING 2 SIDA 80 

Sentada aquí en la sala de mi apartamento y bebiendo una taza de café recuerdo cuando mi esposo y 
yo viajamos a Colombia. El mejor de todos los lugares que visitamos fue el Valle de Cocora en la zona 
cafetera de Colombia. Recuerdo el color verde de su vegetación y el clima templado. Tomamos 
muchas fotograoas de las montañas y de las altas palmeras. Para llegar hasta allá primero tuvimos 
que ir en carro y después tuvimos que caminar.   

Probamos dulces ypicos colombianos y bebimos té caliente. Siempre soné con visitar un lugar tan 
pacífico como este valle. Cuando regresamos a México y les contamos a nuestros amigos sobre 
nuestra aventura, nos dijeron que les gustaría mucho conocer el mismo valle.  

Daniela. 

ÖVNING 5 SIDA 107 

Cuando tenía 18 años viajé sola por primera vez. Normalmente viajaba con mis padres y mis 
hermanos, pero mi sueño era poder hacerlo sola. Pagué el boleto con la ayuda de mis padres 
y el resto del viaje con mis ahorros. Desde muy pequeña me gustaba tener todo planeado 
antes de hacer algo, por eso decidí escribir una lista de los lugares que quería visitar. Decidí 
empezar por los museos porque me gusta mucho la historia, aunque en la escuela no era mi 
materia favorita. Cuando viajaba con mis padres a veces pasábamos largas horas mirando 
cuadros an.guos en los museos.  

Luego de los museos quería visitar los parques. La naturaleza es algo que también me 
apasiona. El sonido de los pájaros y el olor de los árboles me recuerdan siempre mis 
vacaciones en la casa de la abuela. Ella tenía un gran jardín lleno de flores y animales. Cada 
día se levantaba muy temprano para dar de comer a las gallinas. Yo ayudaba a mi abuela 
todos los días con el cuidado de las flores y luego bebíamos un poco de leche fría.  

En fin, decidí visitar los parques y después caminar un poco por la ciudad. Mi viaje fue corto, 
solamente duró una semana, pero pude conocer muchos lugares interesantes. Cuando 
regresé a casa pegué todas las fotograoas de mi viaje en la pared de mi habitación. Cuando 
las miro me dan ganas de empezar a planear mi próxima aventura.  

ÖVNING 6 SIDA 125 
Caperucita Roja: 
 Había una vez una pequeña niña llamada Caperucita Roja. Ella vivía con su madre en una 
pequeña casa en el bosque. Caperucita era una niña muy inteligente y le gustaba pasear por 
el bosque. Un día fue a visitar a su abuelita, llevaba manzanas rojas y deliciosas en su 



   

canasta. De pronto encontró un lobo que quería comer las manzanas rojas que tenía la niña, 
pero Caperucita corrió y corrió tan rápido que el lobo no pudo alcanzarla. Caperucita pudo 
llegar hasta a la casa de su abuelita y el lobo se quedó triste y con hambre en el bosque. 

La Cenicienta:  

Había una vez una joven que se llamaba Cenicienta. Ella vivía con su madrastra y sus 
hermanastras cerca del cas.llo del rey. Un día el rey hizo una fiesta en su cas.llo para poder 
encontrar a la mujer que él quería por esposa. Cenicienta estaba muy triste porque ella no 
tenía dinero para comprar ropa o zapatos para ir a la fiesta. De pronto apareció su hada 
madrina quien por medio de magia la ayudó a tener un ves.do hermoso y unos zapatos de 
cristal. En medio de la fiesta Cenicienta perdió uno de sus zapatos, pero al día siguiente el rey 
llegó hasta la casa donde ella vivía y le regresó su zapato perdido. El rey quedó tan 
impresionado por la belleza y amabilidad de Cenicienta que se casó con ella. 

Alberth Einstein: 
Cienyfico famoso que nació el 14 de marzo de 1879. Era de origen judío pero nació en 
Alemania. Luego de un .empo se mudó a los Estados Unidos en donde trabajó como 
profesor. Ahí recibió la nacionalidad norteamericana en 1940. Una de sus pasiones era tocar 
el violín. Es conocido en el mundo de la ciencia por sus inves.gaciones sobre la Teoría de la 
Rela.vidad.  

Astrid Lingrent: 
Escritora sueca que nació en Estocolmo el 14 de noviembre de 1907. Era una mujer 
defensora de los animales. Algunas de sus obras literarias llegaron hasta el cine y la televisión 
como Pipi Calzaslargas, la cual la hizo famosa por todo el mundo, especialmente en Europa. 
Historias como Los Hermanos Corazón de León llegaron hasta el cine de la mano de directores 
suecos.  

Gabriel García Márquez: 
Famoso escritor y periodista colombiano. Cuando era joven se destacó en el fútbol, el béisbol 
y el atle.smo. Trabajó como periodista, reportero y crí.co de cine. Sin embargo, se hizo muy 
famoso por las obras que escribió en su .empo como escritor. Entre las obras que lo hicieron 
famoso está la novela “Cien años de soledad”. García Márquez era conocido entre la gente 
como “Gabo” por el nombre de Gabriel, sus amigos y familiares más cercanos lo llamaban 
“Gabito”. 

ÖVNING 4 SIDA 163 

a.   Buenos días, llamo para saber un poco más sobre la habitación que están rentando. 

b. Sí claro. Es una habitación para un estudiante. Es pequeña. Tiene una cama, una mesa y dos sillas. 
Además, hay un baño que está en el pasillo justo afuera de la habitación. EL baño es compar.do. 

a. ¿Con quién se comparte el baño?  

b. El baño es compar.do con una estudiante de Alemania. Ella vive en la habitación de al lado. 

a. Perfecto. ¿Podría ver la habitación esta semana? 

b. Por supuesto. El miércoles es mi día libre así que puedes venir a las 4 de la tarde y te la 
enseño.  

a. Gracias. 



   

a. Buenos días doctor. Tengo un dolor muy fuerte en las rodillas.  
b. ¿Desde cuándo .ene ese dolor? 
a. Salí a correr y me empezó a doler la rodilla derecha, luego cuando llegué a casa me 
empezó a doler la izquierda.  
b. Parece un problema muscular. Le voy a recetar una crema para que la use en la mañana y 
en la noche. También necesita tomar unas píldoras para el dolor. Va a tomar solo una por día. 

Después de una semana, cuando termine el tratamiento, me llama y me cuenta cómo se         
siente. 
a. Muchas gracias. 

b. De nada 

¡Chicos! Para la próxima semana deben hacer un proyecto sobre sus vacaciones. Deben 
hacerlo en parejas y presentarlo frente a la clase. 
En esta semana voy a darles algunas palabras básicas que van a ayudarlos con su proyecto. 
Es importante entregar el proyecto escrito también. El trabajo escrito me lo dan el viernes, y 
hacer la presentación oral el día jueves. 

ÖVNING 1 SIDA 180 

1.-Mercedes trabajará en Madrid, pero su novio trabajará en Barcelona. 

2.- Ellos comprarán zapatos en la .enda. 

3.- Mis padres viajarán a Galápagos en sus vacaciones. 

ÖVNING 5 SIDA 199 

¡Hola! Me llamo Maryn. 

Siempre he sido bueno en la escuela, pero úl.mamente siento que tengo mucho que hacer en la 
escuela y por eso mis calificaciones de español han bajado. Estoy un poco preocupado, y no sé qué 
hacer. Quiero poder organizarme mejor pero no sé cómo hacerlo. 

¡Hola! Me llamo Linda. 

Soy de Bolivia. Hace un mes recibí una invitación para estudiar en Suecia. Estoy muy emocionada 
pero no tengo ninguna idea sobre el idioma, la comida, la gente o cómo hacer para poder encontrar 
un lugar para vivir. Soy muy sociable así que me gustaría mucho encontrar nuevos amigos ahí pero no 
sé ni cómo, ni dónde. 

¡Hola! Me llamo Cris.na. 

Vivo en el centro de Lund. He terminado mis estudios el mes pasado y necesito encontrar trabajo. 
Nunca he trabajado antes y no sé cómo encontrar un trabajo. ¿Qué hago?    



   

ÖVNING 5 SIDA 216 

Jefe: ¡Bienvenida a la empresa! Primero quiero que vaya donde mi secretaria y pida una copia de las 
llaves de la empresa. Después firme su contrato. Cuando esté lista necesito que venga a mi oficina 
para explicarle lo que va a hacer en la primera semana. 

Empleada: Señor, ¡ya estoy aquí!  

Jefe: ¡Muy bien! ¡Siéntese por favor! Para empezar, yo deseo que elija una de las oficinas que están 
en el primer piso, luego quiero que envíe algunos correos a los bancos y les informe que usted es la 
nueva responsable de la economía de la empresa. Yo conoo en usted señora Morán. 
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