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El tiempo libre – Fritiden
Hago muchas cosas diferentes. Jag gör många olika saker.
Escucho mucha música. Jag lyssnar mycket på musik.
También me gusta tocar la guitarra. Jag tycker om att spela gitarr också.

De verb som inte är vanliga regelbundna AR-, ER- och IR-verb står här i jag-form. 

PALABRAS 

ayudar en casa
bailar streetdance
cantar en un coro
comer dulces
dibujar un caballo
montar a caballo
entrenar mucho
escuchar música pop 
duermo mucho (dormir) 
estoy con mis amigos (estar) 
salgo a correr (salir)
hago mis deberes (hacer) 
juego a las cartas (jugar) 
veo la tele (ver)
veo películas y telenovelas 
voy a la discoteca (ir)
voy al centro juvenil
voy al cine
voy al campo
voy de compras

Deportes
juego al fútbol
juego al hockey sobre hielo 
hago atletismo/natación 
practicar kickboxing
voy al gimnasio
voy al polideportivo

me gusta esquiar 
me gusta patinar

surfa på/vara ute på nätet 
leta information
chatta
skicka meddelanden 
ringa
fotografera
lägga upp foton 
spela in videofilmer 
ladda ner musik
lyssna på musik
skriva bloggar
jag spelar på nätet 
skriva ett mejl
jag spelar dator

jag strömmar serier
jag tittar på betalfilmer 
vara med i sociala nätverk

Internet y el móvil
mirar Internet
buscar información 
chatear
mandar mensajes
llamar
sacar fotos
subir fotos
grabar vídeos
bajar música
escuchar música
escribir blogs
juego online
escribir un e-mail
juego al ordenador
(juego a la Play3 osv.) 
veo series en streaming 
veo películas a la carta 
participar en redes sociales

hjälpa till hemma
dansa streetdance
sjunga i kör
äta godis
rita en häst
rida
träna mycket
lyssna på popmusik
jag sover mycket
jag är med mina vänner
jag (går ut och) joggar
jag gör (mina) läxorna
jag spelar kort
jag tittar på TV
jag ser filmer och teveserier 
jag går på disko
jag går på ungdomsgården 
jag går på bio
jag åker till landet
jag shoppar

jag spelar fotboll

jag spelar ishockey
jag håller på med friidrott/simning 

träna kickboxing 

jag gymmar, jag går på gym 
jag går till sporthallen/
idrottsplatsen 
jag tycker om att åka skidor 
jag tycker om att åka skridskor

Juego al…        baloncesto
bádminton
balonmano
voleibol
tenis de mesa

golf
bandy sala
pádel
tenis


