JĘZYK FRANCUSKI – KWIECIEŃ
KRASNALE



Pâques [pak]

-

WIELKANOC

un panier [ę panie]

des œufs [dezy]

un lapin [ę lapę]

Ma maison [ma mezą] – Mój dom

la sonnette [la sonet] - dzwonek

le salon [ly salą] – salon

une maison [in mezą] – dom

le canapé [ly kanape] – kanapa

la fenêtre [la fynetr] – okno

le divan [ly diwą] - sofa

la port [la port] – drzwi

la télévision [la telewizją] – telewizor

le toit [ly tła] – dach

la cusine [la kłizine] – kuchnia

la chambre [la chąbr] – pokój

le garage [ly garaż] – garaż

le lit [ly li] – łóżko

la voiture [la włature] – samochód

la douche [la dusz] – prysznic

la baignoire [la beńłar] – wanna

la salle de bains [la sal dy bę] – łazienka



Poniżej zamieszczam link do piosenki, w której usłyszycie powyższe słówka. Spróbujcie
wszystkie zrozumieć. Wierzę, że dacie radę. Po powrocie będziemy oczywiście wszystko
razem utrwalać:-)

https://www.youtube.com/watch?v=uSqmR19nxIM


On chante [ą sząt] – Śpiewamy

Poniżej link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=CVWWEtYrffE

Mon petit lapin a bien du chagrin
Il ne saute plus dans son petit jardin

[mą petit lapę a bję du szagrę]
2x

[il ne soty plu dą są pti żardę]

Saute, saute, saute mon petit lapin

[soty, soty, soty mą peti lapę]

Danse, danse, danse dans ton petit jardin

[dąsy, dąsy, dąsy dą tą pti żardę]

Saute, saute, saute mon petit lapin

[soty, soty, soty mą peti lapę]

Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un

[e depeszy tła dąbrase kelkę]

Mon petit lapin a bien du chagrin

[mą petit lapę a bję du szagrę]

Il ne saute plus dans son petit jardin



2x

[il ne soty plu dą są pti żardę]

Poniżej zamieszczam link do strony, gdzie będziecie mogli powtórzyć sobie m.in.
nazwy, kolorów i owoców

https://lululataupe.com/2-4-ans/jeux-educatifs/133-couleurs

 Dla chętnych proponuję poniżej świąteczną kolorowankę:)

Joyeuses Pâques
[żłajez pak]
Wesołych Świąt Wielkanocnych

