
Le 13 mai
Sujet: Avant... et maintenant! 

Bonjour!!! 
Merci beaucoup pour votre travail d hier! C’ était excellent’  ! 
Vous travaillez vraiment bien ! Je suis fière de vous ! 

Dzisiaj proszę o przygotowanie projektu na ocenę. 

1. Zrób prezentację o tym co robiłeś kiedyś, a co teraz robisz zupełnie inaczej. 
Pamiętaj, że możesz wszystko wymyślić, ale oczywiście najciekawsze będą 
prezentacje z własnymi doświadczeniami. 

2. Jak ma wyglądać prezentacja?
Najlepiej jak będzie wesoła, optymistyczna, może też być śmieszna. 
Musi zawierać: 

• Slajd początkowy - nadaj jej jakiś tytuł. 
• 10 slajdów z użyciem czasu przeszłego i teraźniejszego. 

Np. Kiedyś chodziłem do szkoły, teraz uczę się w domu. 
Używaj różnych wyrażeń: kiedyś, wcześniej, zazwyczaj, generalnie, itd… 

• 5 slajdów z użyciem czasu przyszłego. 
Np. Po epidemii będę codziennie chodzić na spacer. 

• Slajd na zakończenie – dziękuję, koniec; itp. 

!!! Uwaga slajdy muszą zawierać zdania w języku francuskim i obrazki – mogą 
to być Twoje zdjęcia, obrazki z internetu lub Twoje ilustracje. 

3.  Prześlij mi prezentację do przyszłej środy 20 maja.
Mój adres mailowy: m.koczy@sp18-pszczyna.pl 

4. Jeżeli nie możesz lub nie chcesz robić prezentacji na komputerze, możesz 
zrobić to samo na papierze – w formie plakatu, książeczki lub w zeszycie. Jeżeli 
zdecydujesz się na taką formę, prześlij mi zdjęcia wykonanej pracy. 

5. W załączniku przykładowa krótka prezentacja. Celowo użyłam tych samych 
wyrażeń, żebyście sami mogli wykazać się bogatym słownictwem.
W prezentacji są moje autentyczne zdjęcia i tym samym moje nowe 
umiejętności. 
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6. Celem zadania jest przede wszystkim użycie różnych czasów i wyrażeń 
w języku francuskim. Szata graficzna jest dodatkiem, nie jest najważniejsza, skup
się na zdaniach, żeby nie spędzić nad projektem zbyt dużo czasu.

7. PISZ SAMODZIELNIE, nie tłumacz całych zdań za pomocą translatora. 
Sprawdzaj tylko słówka. Wszystkie informacje dotyczące gramatyki są 
w notatkach z lekcji.
Uczymy się kiedy popełniamy błędy. Kiedy kopiujemy zdania z tłumacza, nie 
uczymy się niczego. 

8. Z projektu będzie ocena z wagą 5.

Link do przykładowej prezentacji 
https://docs.google.com/presentation/d/
12Ba2G3hO9MkBATDcg5CZub2DV3aIvwghpNOpj8RhXBY/edit?
ts=5ebaf49a#slide=id.p 

Skrócony link 
https://link.do/8qQWL

Kod QR

Bonne chance!!! 
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