
Piosenka

Bonjour! Comment ça va? / bążur, komą sa wa

Ca va bien, merci. Et toi? / Sa wa bję mersi , e tła?

Bonjour! Comment ça va? / Bążur komą sa wa?

Ca va comme ci, comme ça / Sa wa kom si kom sa

Bonjour! Comment ça va? / bążur, komą sa wa

Ca va mal! Wah-wah-wah! / Sa wa mal ła, ła, ła

Dzień dobry! Jak się masz?

Dobrze, dziękuję, a Ty?

Dzień dobry, jak się masz?

Tak sobie...

Dzień dobry! Jak się masz?

Źle ...

https://www.youtube.com/watch?v=nk8KSqRZWN4

Słówka i zwroty

bonjour / bążur / dzień dobry

salut / sali – cześć

au revoir / o rewłar / do widzenia

ça va? / sa wa - jak się masz?

oui, ça va, merci/ łi, sa wa, mersi. - Tak, dobrze, wszystko w porządku, dziękuję

ça va bien / sa wa bję – czuję się dobrze

ça va mal / sa wa mal – czuję się źle

ça va comme si comme ça / sa wa kom si kom sa – czuję się tak sobie, ani dobrze, ani źle

merci / mersi - dziękuję

Comment tu t'appelles? - Komą ti tapel - jak masz na imię?

Je m'appelle ... / ży mapel - mam na imię …

Piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=Kkff4xjkWjE 

Bonjour! - dzień dobry!
Ça va bien? - wszystko w porządku?
Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? - co chcecie dzisiaj robić?

https://www.youtube.com/watch?v=Kkff4xjkWjE
https://www.youtube.com/watch?v=nk8KSqRZWN4


Vous voulez chanter? - chcecie śpiewać?

Bonjour! - dzień dobry!
Salut! - cześć!
Comment ça va? / komą sa wa - co słychać? 
Comment vas-tu? / komą wa ti - jak się masz?
Tu vas bien? / Ti wa bję - czy czujesz się dobrze?
Très bien, oui! / tre bję łi - bardzo dobrze, tak!
Et toi? / e tła - a ty?
Moi aussi! / mła osi - ja też!
Bonjour! Bonjour! 
Salut! Salut! 
Comment ça va? Comment ça va?
Comment vas-tu? Comment vas-tu? 
Tu vas bien?
Très bien, oui! 
Et toi? 
Moi aussi! 
Bonjour! Bonjour! 
Salut! Salut! 
Comment ça va? Comment ça va? 
Comment vas-tu? Comment vas-tu? 
Tu vas bien? 
Très bien, oui! 
Et toi? 
Moi aussi! 
Bonjour! 
Salut! 
Comment ça va?
Comment vas-tu? 
Tu vas bien? 
Très bien, oui, et toi? 
Moi aussi! 
Bonjour! 

Rodzina

la famille - la famij / rodzina 

la maman - la mamą / mama 

le papa - ly papa / tata 

la grand-mère - la grą mer / babcia 

le grand-père - ly grą per / dziadek 

la soeur - la ser / siostra 

le frère - ly frer / brat 

Piosenka o rodzinie

Mamans, papas, / mamą, papa

grands-mères, grands-pères, / grą mer, grą per



les soeurs, les frère, / le ser, le frer

Nous vous aimons! / nu wu zemą

Tłumaczenie

Mamusie, tatusiowie,

babcie, dziadkowie,

siostry, bracia,

kochamy Was!

Kolory

les couleurs – le kuler - kolory

jaune – żon - żółty

orange – orąż - pomarańczowy

rouge – ruż – czerwony

bleu – bly - niebieski

vert – wer - zielony

rose – roz - różowy

violet – wiole -  fioletowy

marron – marą - brązowy

gris – gri -  szary

noir – nłar - czarny

blanc – blą – biały

https://www.youtube.com/watch?v=gY5s6xxGfss

Piosenka o kolorach Super Mini

https://www.youtube.com/watch?v=2ukRGctHA2o

I jeszcze kolory:

https://www.youtube.com/watch?v=qPPIT1nbe7Q

https://www.youtube.com/watch?v=gY5s6xxGfss
https://www.youtube.com/watch?v=2ukRGctHA2o

