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Var?

Var bor du?

Jag bor i Finland.

Vart?

Vart åker du klockan halv två?

Jag åker hem.

Varifrån?

Varifrån är Mary?

Hon är från New York.

Vad?

Vad gör du nu?

Jag läser svenska.

Varför?

Varför skrattar du?

Därför att jag är glad!

Vem?

Vem bor i Helsingfors?

Presidenten bor i Helsingfors.

Vems?

Vems jacka är det där?

Det är min jacka.

Vilken?

Vilken färg är en tomat?

En tomat är röd.

Vilken tid?

Vilken tid har vi lunch?

Klockan halv tolv.

Vilket?

Vilket land kommer Anna från?

Hon kommer från Finland.

Vilka?

Vilka dagar är du ledig?

Jag är ledig lördag och söndag.

När?

När slutar vi idag?

Vi slutar klockan halv två.

När?

När är du ledig?

Jag är ledig på söndag.

Hur dags?

Hur dags slutar vi idag?

Vi slutar klockan fyra.

Hur?

Hur kommer du till skolan?

Jag åker bil.

Hur länge?

Hur länge tar lektionen?

Lektionen tar 60 minuter.

Hur långt?

Hur långt är det till affären?

Det är en halv kilometer.

Hur mycket? Hur mycket kostar en kopp kaffe?

En kopp kaffe kostar 2 €

Hur många? Hur många barn har Helena och Jussi? De har nio barn.
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Skriv frågor!
___________________ åker Kalle klockan fem? Han åker till Vasa
___________________ är Liisa? Hon är från Helsingfors.
___________________ penna är det där? Det är min penna!
___________________ gråter du? Därför att jag inte förstår.
___________________ är det till stranden? Det är cirka 8 kilometer.
__________________ är klockan? Den är tolv.
__________________ heter din flicka? Hon heter Emma.
__________________ vill du läsa svenska? Därför att jag vill bo här.
__________________ går du klockan tre? Jag går till min vän.
__________________ kommer Rosa? Hon kommer från Brasilien.
__________________ bil står där? Lärarens bil står där.
__________________ har du bott i Finland? Jag har bott här i tre månader.
__________________ gör du ikväll? Jag tittar på tv.
__________________ är från Korsnäs? Siv och Karl är från Korsnäs.
__________________ slutar du arbeta? Jag slutar arbeta klockan fem.
__________________ kom du till Finland? Jag kom till Finland i februari.
__________________ slutar de arbeta? De slutar klockan fem idag.
__________________ är tre plus fem? Det är åtta.
__________________ går katten inte ut? Därför att det blåser.
__________________ kilometer är det mellan Åbo och Helsingfors? Ca 200, tror jag.
__________________ jacka är det här? Det är Gittas jacka.
__________________ dagar tycker du bäst om? Jag tycker bäst om fredag och lördag.
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