
Dzień dobry moja dwujęzyczna klaso, 
  
Tradycyjnie zaczym od pytania o zdrowie Wasze, Waszych rodziców, dziadków i rodzeństwa. Wierzę, 
że czujecie się wszyscy wyśmienicie. Wszelkie spadki dobrego humoru, poczucie ogromu pracy 
zadanej przez nauczycieli, tęsknota za spotkaniem się z ludźmi z klasy/szkoły są zupełnie czymś 
normalnym. Ja też tak mam  
Przed nami kolejny tydzień pracy w tej formie.  
W przyszłym tygodniu ćwiczymy jeszcze odmiany czasowników nieregularnych, tak by w tygodniu 
przed świętami móc coś napisać lub coś powiedzieć na ocenę z tego działu. 
Przygotowałem dla Was cztery zadania.  
 
Zadanie 1   
Chodzi o zwyczajne ćwiczenie gramatyczno-tłumaczeniowe. W załączniku znajdziecie więc plik 
„verbes irreguliers – exercices 3”. Są to tabelki do uzupełnienia. Należy podać/wpisać odpowiednią   
formę w odpowiednią rubrykę. Jestem przekonany, że po 2 tygodniach pracy na czasownikami, 
zrobicie to ćwiczenie bez zaglądania na kartkę. Proponuję Wam jednak samosprawdzenie się po 
wykonanym ćwiczeniu. Kto zdobędzie 35 punktów na 40 możliwych? 
 
Zadanie 2   
W załącznikach znajdziecie prezentację „le jeu de 3 minutes”.  Na każdy slajd przewidziane jest 3-5 
sekund na odpowiedź. Slajdy powinny zmieniać się same. Powtórzcie to ćwiczenie tyle razy, ile 
potrzeba by dojść do perfekcji, czyli szybko podać daną formę. Ćwiczenie do zrobienia oczywiście 
tylko ustnie. 
    
Zadanie 3  
Pewno zastanawiacie się co zrobić z kartką/zdjęciem „zamiana osób”. Wszystkie napisane formy, 
należy po prostu zamienić według podanego schematu: je <->nous, tu<->vous, il/elle<->ils/elles. 
Dla przykładu:  obok tu bois należy napisać vous buvez, a obok vous allez – tu vas. Wszystkie formy z 
tego zdjęcia przepisujecie do zeszytu i obok każdej z nich piszecie tę, którą wymaga schemat. Jestem 
pewny, że potraficie już zrobić to ćwiczenie bez spoglądania na tabelkę z odmianami. 
 
Zadanie 4 
Przygotowałem dla Was  3 zestawy na Quizlet.com .Wiem, że już znacie zasadę funkcjonowania tej 
aplikacji, więc nie powinniście mieć większych problemów. Wierzę, że przygotowane zestawy 
pomogą Wam jeszcze lepiej poznać  odmianę podstawowych czasowników nieregularnych i ich 
znaczenie. Stworzyłem naszą klasę 7b. Link do zestawów i klasy jest następujący: 
https://quizlet.com/join/APku2bpKp 
Do każdego zestawu, trzeba podać hasło: 2LO  (tak przyszłościowo z duuuużą nadzieją, że kiedyś 
będziecie uczniami klasy dwujęzycznej tej szkoły ) 
Dajcie proszę znać czy Quizlet działa i czy ta forma pracy Wam odpowiada.  
 
To tyle na nadchodzący tydzień.  
Jeśli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, czegoś nie rozumiecie, piszcie do mnie albo  
przez dziennik elektroniczny s.tyborski@sp26gdynia.pl 
na mój prywatny adres slawek_tyborski@hotmail.com 
sms na telefon: 668 00 21 75 
Każdy kto chce może odesłać mi wykonane zadania. Wszystko oczywiście poprawię 
 
Wierzę, że absolutnie przestrzegacie ogólnie przyjętych zasad i pozostajecie w domach.   
Trzymajcie się ciepło. Przesyłam  uśmiechnięte ślimaki. 
Miło pozdrawiam 
Sławek Tyborski – Wasz nauczyciel francuskiego 
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