
Unité 1 - Comment ça va?

Bienvenue en France ! (welkom in Frankrijk)

Misschien ben jij wel al eens in Frankrijk geweest en heb je wel al eens 
een woordje Frans gesproken. 

We beginnen deze les met een aantal algemene vragen over het land zelf 
(=civilisation). Deze vragen beantwoord je gewoon in het Nederlands of je 
kruist het juiste antwoord aan. 

Na de algemene vragen ga je naar ELO Zuyderzeecollege (=Moodle) en ga 
je op zoek naar Bv_MVT_Frans (GTL1). Klik vervolgens op stap 1 – 
Comment ça va? In deze les ga je leren vragen hoe het met iemand gaat. 
Gebruik een koptelefoon om de verschillende gesprekjes te beluisteren.
Ga nu naar bladzijde 4 van deze les, volg de instructies op en maak de 
verschillende opdrachten.

Bonne chance! (veel succes) 
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Civilisation:

1. Hoeveel keer is Frankrijk groter dan Nederland?

    0 beide landen zijn ongeveer even groot
    0 drie keer
    0 zeven keer
    0 dertien keer

2. De hoofdstad van Frankrijk is

0 Berlijn
0 Parijs
0 Wenen
0 Madrid

3. Hoeveel inwoners heeft Frankrijk ongeveer?

0 11 miljoen
0 36 miljoen
0 50 miljoen
0 60 miljoen 

4. Frankrijk is een:

0 Koninkrijk
0 Republiek
0 Totalitaire staat

5. Twee Franse automerken zijn:

   0 Fiat, Renault
   0 Peugeot, BMW
   0 Mercedes, Peugeot
   0 Peugeot, Renault
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Beantwoord de volgende vragen in het Nederlands.

1. Welke Franse woorden ken je al?

2. Kun je enkele bekende Fransen noemen (bv. Sporters)

3. Ben je wel eens in Frankrijk geweest?
Zo ja, waar dan?

4. Wanneer is het handig als jij Frans kunt spreken.
Schrijf eens 4 situaties op.

5. Teken de Franse vlag hieronder en kleur hem in.

Ga nu naar ELO Zuyderzeecollege (=Moodle) en ga je op zoek naar 
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Bv_MVT_Frans (GTL1). Klik vervolgens op stap 1 – Comment ça va? In 
deze les ga je leren vragen hoe het met iemand gaat. Gebruik een 
koptelefoon om de verschillende gesprekjes te beluisteren.

Dit onderdeel is als verdeeld in meerdere stukjes die jij kunt beluisteren 
doordat je bovenin rechts steeds op “next” klikt.

Dit zijn de verschillende onderdelen:

1. Comment ça va?
2. Présentations
3. Chanson - bonjour (= liedje)
4. ça va bien 
5. Daniel, comment ça va?
6. Trouvez le mot (= kruiswoordraadsel)
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Vocabulaire Unité 1 – Comment ça va?

1. Comment ça va?  
Comment ça va = hoe gaat het
Ça va bien = het gaat goed
Ça va comme ci, comme ça = het gaat wel
Ça va mal = het gaat slecht

2. Présentation  
Salut, je m’appelle Mireille   = Hoi, ik heet Mireille
Tu t’appelles comment? = Hoe heet jij?
Salut! Je m’appelle Henri = Hoi ik heet Henri
Comment ça va? = Hoe gaat het?
Bien, merci = Goed, dankjewel
Et toi? = En jij?
Pas mal, merci. = Niet slecht, dankjewel

3. Chanson – bonjour!  
Bonjour = Goedendag, hallo
Comment ça va? = Hoe gaat het?
Ça va bien = Het gaat goed
À bientôt = Tot straks/tot spoedig ziens

       
4. Ça va bien!  

Comment ça va? = Hoe gaat het?
Ça va bien = Het gaat goed
Ça va comme ci, comme ça = Het gaat wel
Ça va mal = Het gaat slecht

5. Daniel, comment ça va?  
Comment ça va? = Hoe gaat het?
Ça va bien = het gaat goed
Ça va comme ci, comme ça = Het gaat wel
Ça va mal = Het gaat slecht

6. Trouvez le mot!  
Cinq = vijf
Dix = tien
Douze = twaalf
Neuf = negen
Quatre = vier
Quinze = vijftien
Seize = zestien
Treize = dertien
Un = één
Vingt = twintig
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