
Dzień dobry moja dynamiczna klaso,  
 
Wierzę, że weekend minął Wam nie tylko na wykonywaniu zadań przesłanych przez nauczycieli. Mam 
też nadzieję, że czujecie się wszyscy zdrowo, podobnie jak Wasi rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. 
 
W tym tygodniu, 4 zadania do zrobienia w czasie dla Was dogodnym: może być dzisiaj, może być 
jutro, może być dopiero w sobotę. 
Domyślam się, ze niektórzy z Was nie mają możliwości wydrukowania ćwiczeń, zadań, etc. Proszę 
więc, by po prostu pisali odpowiedzi w swoim zeszycie z francuskiego. Można także czasami przepisać 
całe zdania, nie tylko odpowiedzi, tak by notatka miała „ręce i nogi” i byście mogli do niej wrócić w 
odpowiednim czasie. Jestem zresztą przekonany, że robicie to już zupełnie naturalnie.  
 
Co więc w tym tygodniu? 
 
Zadanie 1 
Chciałbym byście pobawili się załączoną prezentacją  „infinitifs a traduire/ bezokoliczniki do 
tłumaczenia”. Ćwiczenie polega na obejrzeniu prezentacji  (sami klikacie w momencie kiedy chcecie)  
i przetłumaczeniu podanych bezokoliczników z polskiego na francuski i odwrotnie. Możecie to zrobić 
wielokrotnie. Na początku oczywiście z pomocą tabelki, później jednak, za 4 lub 5 razem,  bez 
zaglądania gdziekolwiek. Wierzę, ze to ćwiczenie pozwoli Wam lepiej zapamiętać znaczenie słów. 
 
Zadanie 2 
Do zrobienia jest strona „ verbes irreguliers – travail en classe”. Proszę byście przetłumaczyli 
wszystkie wyrażenia tam podane. Na pierwszym etapie spróbujcie zrobić tyle, ile się da bez 
zaglądania do tabelki. Później pracujcie już z tabelką. Kto nie ma drukarki, powinien przepisać obie 
formy (i polską i francuską) do zeszytu. 
 
Zadanie 3 
Znowu prezentacja. Tym razem chodzi o „chemin verbal  - czasownikowa droga”. Są to czasowniki 
znane Wam z wykreślanki . Oglądacie sobie slajd z wyznaczoną drogą, czytacie głośno dany czasownik 
oraz tłumaczycie go na polski, np. Il doit [il dła] – on musi. Z wszystkich proponowanych dróg, 
wybieracie sobie 3 i przepisujecie je do zeszytu, na przykład  -  droga różowa: forma po francusku – 
forma po polsku, forma po francusku – forma po polsku, itd. 
 
Zadanie 4  
Zwyczajne ćwiczenie gramatyczne „verbes irreguliers – exercice 2”. Należy wpisać odpowiednią 
formę czasownika oraz zrozumieć zdanie (praca ze słownikiem elektronicznym). Tradycyjnie, Ci którzy 
niestety nie mogą wydrukować strony, przepisują przykłady do zeszytu z francuskiego. 
 
 
Dla tych, którzy mają niedosyt, trzy filmiki, gdzie można sprawdzić swoją znajomość  3 czasowników 
nieregularnych. Gorąco polecam. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ctMZ7r5TazM – czasownik dire / mówić coś 
https://www.youtube.com/watch?v=gJW-c2Al1Q4 - czasownik faire / robić, ale też grać, 

uprawiać, i wiele innych znaczeń 
https://www.youtube.com/watch?v=cfYqKVaOS80 - czasownik aller / iść, jechać  
 
Miło Was pozdrawiam. Tradycyjnie przesyłam wielobarwne ślimaki  
Sławek Tyborski – Wasz nauczyciel francuskiego 
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