
Słówka

le printemps – ly prętą – wiosna

les fleurs – le fler – kwiaty

les jonquilles – le żonkij – żonkile

les tulipes – le tilip – tulipany

le papillon – ly papiją – motyl

l'abeille – labej – pszczoła

les oiseaux – le złazo – ptaki

les poussins – le pusę – kurczątka

le soleil – ly solej – słońce

le parapluie – le paraplłi – parasol

il pleut – il ply - pada deszcz

Pâques – pak – Wielkanoc

les oeufs de Pâques – lezy dy pak – pisanki

le lapin de Pâques – ly lapę dy pak – zajączek wielkanocny

l'agneau de Pâques – lanio dy pak -  baranek wielkanocny

le lapin en chocolat – ly lapę ą szokola - zajączek czekoladowy

les oeufs en chocolats – le zy ą szokola - jajka czekoladowe

les cloches de  Pâques – le klosz dy pak - dzwony wielkanocne

Joyeuses Pâques – żłajez pak - Wesołych Świąt Wielkanocnych

https://www.youtube.com/watch?v=utAvXxe1_qg

Piosenka o Zajączku Wielkanocnym

https://www.youtube.com/watch?v=J8DA-yN4vTQ

C'est la fête de Pâques,/ se la fet dy pak

Le petit lapin / ly peti lapę

Saute, saute, saute, saute / sot sot sot sot

Dans le matin. / dą ly matę

C'est la fête de Pâques, / se la fet dy pak

https://www.youtube.com/watch?v=utAvXxe1_qg
https://www.youtube.com/watch?v=J8DA-yN4vTQ


Les petits enfants / le peti ząfa

Mangent, mangent, mangent, mangent / mąż mąż mąż mąż

Les oeufs en chocolat. / le zy ą szokola

Tłumaczenie

Jest Wielkanoc.

Mały zajączek

skacze, skacze, skacze skacze

o poranku.

Jest Wielkanoc

Małe dzieci

jedzą, jedzą, jedzą jedzą

jajka czekoladowe

Jeszcze jedna piosenka o Zajączku Wielkanocnym

https://www.youtube.com/watch?v=jWpj3FLsPr0

Legenda o dzwonach wielkanocnych

https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0

Piosenka o dzwonach wielkanocnych

https://www.youtube.com/watch?v=0kcmbl0-MgQ

Wielkanoc we Francji łączy się z tradycją szukania czekoladowych jajek ukrytych w ogrodzie. 
Francuska legenda głosi, że dzwony kościelne wracając w Wielkanoc z Rzymu, zrzuciły na ziemię 
czekoladowe jajka. Dlatego też dzieci w niedzielny poranek, po wstaniu z łóżek biegną do ogródka w 
poszukiwaniu czekoladowych niespodzianek. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kcmbl0-MgQ
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
https://www.youtube.com/watch?v=jWpj3FLsPr0

