FRANCOŠČINA
Dragi učenci in učenke francoščine, bonjour!
Spodaj boste našli navodila za svoj razred in skupino za delo v tednu od 16. 3. 2020 do 20. 3.
2020.
NIP – 4.–6. razred
Kot smo se že dogovorili pri pouku, boste naredili izdelke na podlagi knjigice za francosko
bralno značko Mamie Petronille et le ruban jaune. Ideje za izdelke ste predlagali sami, zato
naj vas samo spomnim na nekatere od njih – družabna igra, sestavljenka, igra spomin,
domine, tridimenzionalni prikaz osebe ali prizora iz knjige, strip itd. Uporabite pripomočke in
material, ki ga imate doma. Za izdelavo imate na voljo 14 dni. V tem tednu dokončno
izoblikujte idejo, naredite načrt in pripravite material.
FI1 – 7. razred
Če imate možnost, predvajajte zgoščenko, ki jo imate v učbeniku Adosphère 1. Seznam
posnetkov na zgoščenki se nahaja na zadnji strani učbenika. Poslušajte posnetek št. 9
(dialogue, p. 26). Dvakrat poslušajte ob zaprtem učbeniku, nato še enkrat in dialog hkrati
tudi berite. Nato dialog preberite naglas, ga ustno prevedite in prepišite v zvezek.
FI2 – 8. razred
Če imate možnost, predvajajte zgoščenko, ki jo imate v učbeniku Adosphère 1. Seznam
posnetkov na zgoščenki se nahaja na zadnji strani učbenika. Poslušajte posnetek št. 21
(dialogue, p. 62). Dvakrat poslušajte ob zaprtem učbeniku, nato še enkrat in dialog hkrati
tudi berite. Nato dialog preberite naglas, ga ustno prevedite in prepišite v zvezek.
FI3 – 9. razred
Poimenujte stvari na spodnji sliki, ki so označene s številkami, zapišite jih v zvezek, nato pa v
7 povedih opišite sobo. Pri tem uporabite besedišče za pohištvo in okrasne predmete,
krajevne predloge, barve in izraze za opisovanje (il y a, se trouve/se trouvent, c’est/ce sont).
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Za vse razrede priporočam spletno stran Slovenskega društva učiteljev francoščine (SDUF).
Na strani odprete zavihek Arhiv, fotografije, povezave, nato Povezave in nato še IKT. Odpre
se vam veliko različnih interaktivnih vaj za utrjevanje znanja.
Bonne santé et bon travail !
Jelka Perne

