
Piosenka

Bonjour, salut, ça va? / bążur, sali, sa wa

Bonjour, salut, ça va?

Bonjour, salut, ça va, merci. / bążur, sali, sa wa, mersi

Bonjour, salut, ça va.

https://www.youtube.com/watch?v=l0a4jv-h4Ro

bonjour / bążur / dzień dobry

salut / sali / cześć

ça va? / sa wa - jak się masz?

merci / mersi / dziękuję

Piosenka „Jak się masz?”

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

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

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

Çava comme ci, comme ça / Sa wa kom si kom sa

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

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

Tłumaczenie

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

ça va? / sa wa – wszystko w porządku?

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

ça va bien / sa wa bję – czuję się dobrze

https://www.youtube.com/watch?v=nk8KSqRZWN4
https://www.youtube.com/watch?v=l0a4jv-h4Ro


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

Zwierzęta na wsi

la vache / la wasz – krowa

la poule / la pul – kura

le chat / ly sza – kot

le chien / ly szję – pies

le lapin / ly lapę – królik

le cochon / ly koszą – świnia

le cheval / ly szewal – koń

les poussins / le pusę – kurczęta

la chèvre / la szewr – koza

le mouton / ly mutą – baran

le canard / ly kanar - kaczka

https://www.youtube.com/watch?v=Ahz71l3e2Wc

Słówka

grand / grą / duży

petit / peti / mały

grand chat / grą sza / duży kot

petit chat / peti sza / mały kot

grand chien / grą szję / duży pies

petit chien / peti szję / mały pies

grand cheval / grą szewal / duży koń

petit cheval / peti szewal / mały koń

https://www.youtube.com/watch?v=Ahz71l3e2Wc

