Wydawnictwo Nowela

Noël en France
propozycja ćwiczeń dotyczących świąt Bożego Narodzenia
wraz z załącznikami graficznymi

UCZNIOWIE
‐ gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
‐ poziom A1/A2

CELE
‐ utrwalenie słownictwa: naissance du Christ, fête, enfance, messe de minuit, dinde, bûche de Noël,
Père Noël, sapin
‐ czytanie ze zrozumieniem tekstu o francuskich świętach

MATERIAŁY
‐ karta pracy Noël en France, po jednej dla każdej grupy 2‐4‐osobowej

PRZEBIEG


Uczniowie w grupach na wyścigi wykonują ćwiczenia:
1. czytają tekst o francuskich świętach z wymieszanymi niektórymi słowami.
2. Zapisują na karcie właściwą kolejność słów.



Nauczyciel sprawdza ukończone zadanie. Jeśli rozwiązanie jest poprawne, wpisuje grupę na
listę zwycięzców, jeśli zawiera błędy, grupa pracuje dalej.



Nauczyciel może przydzielić grupom punkty.

Przykładowa punktacja dla siedmiu grup:
‐ grupa, która pierwsza ukończyła zadanie: 7 punktów
‐ grupa druga: 6 punktów
‐ grupa trzecia: 5 punktów itd.

Odpowiedzi:
1. naissance 2. fête 3. enfance 4. messe 5. dinde 6. bûche 7. Père 8. sapin
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Noël en France
Lis le texte. Retrouve le bon endroit des mots en italique et recopie‐les
près du chiffre correspondant.

Le 25 décembre
Noël, qui célèbre la dinde (1) du Christ, n’est plus* une messe (2) religieuse
pour une majorité* de Français, mais une fête de l’bûche (3). Elle reste
essentiellement familiale.
Les catholiques vont à la fête (4) de minuit* le 24 décembre. On mange
traditionnellement de la naissance (5) et un gâteau appelé enfance (6) de Noël,
et bien sûr, le sapin (7) Noël apporte des cadeaux qu’il dépose au pied
du Père (8).
1. ................................... 5. ...................................

Dictionnaire

2. ................................... 6. ...................................

majorité – par ex. 75%
n’est plus ≠ est toujours
déposer – mettre, placer
minuit – 24h

3. ................................... 7. ...................................
4. ................................... 8. ...................................

Texte provient du livre La France au quotidien (Rœsch, Rolle‐Harold, PUG : 2012)
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