Övning – Skrik inte är du snäll - Imperativ och presens/facit
Nivå A.1.
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Imperativ och presens
Ex. Skrik inte är du snäll! - Jag skriker inte.
Ex. Fråga inte mig! – Jag frågar inte dig.
1. Prata inte så högt! Jag pratar inte (så) högt.
2. Skriv inte så slarvigt! Jag skriver inte (så) slarvigt.
3. Bit inte på pennan! Jag biter inte på pennan.
4. Ta inte min bok! Jag tar inte din bok.
5. Rita inte på bordet! Jag ritar inte på bordet.
6. Kasta inte min bok! Jag kastar inte din bok.
7. Stå inte och tjuvlyssna på oss! Jag står inte och tjuvlyssnar på er.
8. Sitt inte och sov på lektionen! Jag sitter inte och sover på lektionen.
9. Gråt inte! Jag gråter inte.
10. Skratta inte åt andras olycka! Jag skrattar inte åt andras olycka.
11. Klaga inte på allting! Jag klagar inte på allting.
12. Tugga inte tuggummi, snälla du! Jag tuggar inte tuggummi.
13. Köp inte så mycket onödigt! Jag köper inte så mycket onödigt.
14. Ät inte så mycket godis! Jag äter inte (så) mycket godis.
15. Väck inte barnen! Jag väcker inte barnen.
16. Drick inte Red Bull! Jag dricker inte Red Bull.
17. Släck inte lamporna! Jag släcker inte lamporna.
18. Tro inte på allt du hör! Jag tror inte på allt jag hör.
19. Gå inte hem nu! Jag går inte hem nu.
20. Vänta inte på henne! Jag väntar inte på henne.
21. Glo inte på mig! Jag glor inte på dig.
22. Hoppa inte upp och ner! Jag hoppar inte upp och ner.
23. Sluta inte att vara nyfiken! Jag slutar inte att vara nyfiken.
24. Hjälp inte den som inte försöker något själv! Jag hjälper inte den som inte försöker något själv.

25. Var inte så blyg! Jag är inte så blyg.
26. Be inte om ursäkt hela tiden! Jag ber inte om ursäkt hela tiden.
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