
Leçon (kolejny numer lekcji) 

Nous sommes le jeudi, 16 avril 2020. 

Sujet: Pourquoi / parce que. 

 

 

Cel:  umiejętność zadawania pytania i udzielania wyjaśnień. 

Materiał w podręczniku – pages 64 et 65. 

 

 

Najpierw proszę wykonać ćwiczenie w ramce na dole str. 64 w ramach przećwiczenia i utrwalenia 

odmiany i konstrukcji czasowników: descendre, prendre, attendre i monter. Należy uzupełnić 

zdania wzorując się na przykładzie: 

 

Ils montent dans le tramway. 

 

Odmieniając czasowniki w nawiasach należy pamiętać o użyciu odpowiedniej dla danego czasownika 

konstrukcji (były one omówione na poprzedniej lekcji). 

 

Następnie proszę wykonać ćw. 2/64. Należy uzupełnić zdania za pomocą przyimka à lub en (ich 

użycie również było omówione na poprzedniej lekcji). 

 

 

Następnie zajmiemy się omówieniem wyrażeń pourquoi i parce que. Na górze str. 65 są dwa dymki. 

Proszę je przeczytać i odpowiedzieć na pytania: 

O co chodzi w tej sytuacji? 

Do czego służą i co oznaczają słowa napisane niebieską czcionką: pourquoi i parce que? 

 

 

Chłopiec pyta się mamy (lub siostry) dlaczego nie je, a ona odpowiada, że nie jest głodna. 

 

Pourquoi – służy do zadawania pytań, pytania o przyczynę, oznacza – dlaczego 

Parce que – wyraża przyczynę, oznacza – ponieważ.  

 

Proszę zapisać w zeszycie: 

 

pourquoi – dlaczego 

parce que/qu’ (qu’ przed wyrazem zaczynającym się na samogłoskę lub h nieme) – ponieważ 

 

Następnie proszę przetłumaczyć zdania z ramki po prawej stronie na górze. 



Dlaczego nie jedziesz z nami na wieś? 

Ponieważ boję się zwierząt. 

 

Proszę wykonać ćwiczenie z ramki pod spodem. Proszę przeczytać najpierw wszystkie pytania 

i odpowiedzi, a potem je połączyć, zapisując w zeszycie tylko litery i cyfry, np. a – 5. 

 

Kolejnym zadaniem jest wymyślenie logicznych wyjaśnień sytuacji przedstawionych na rysunkach 

w ćw. 1a. Podany jest przykład do pierwszego obrazka:  

 

Pourquoi est-ce qu’elle ferme la fenêtre ? Parce qu’il y a des moustiques dehors ! 

 

 Wyjaśnienia kolejnych sytuacji możecie zacząć tak: 

 

2) Ils ne vont pas monter à cheval ... 

3) Il va se coucher ... 

4) Il est stressé ... 

5) Ils achètent des glaces ... 

6) Il ne veut pas aller dans l’eau ... 

 

 

Praca domowa: 

 

Odpowiedzieć na pytania: 

 

1) Pourquoi tu lis ce livre? 

2) Pourquoi tu ne viens pas avec nous ? 

3) Pourquoi tu ouvres la fenêtre ? 

4) Pourquoi tu n’écoutes pas le jazz ? 

5) Pourquoi tu es fatigué ? 

 

 

Wykonane ćwiczenia oraz pracę domową należy przesłać do 21.04.2020 r. do godziny 

10:00. 


