
Révision 
Verbes pronominaux   

 L’heure 

Activités quotidiennes 

        

Regardez attentivement les vidéos !  

 

https://safeyoutube.net/w/Vd85  Les verbes pronominaux  

https://safeyoutube.net/w/Ui85 Quelle heure est-il? 

https://safeyoutube.net/w/vf85 Quelques activités quotidiennes 

https://safeyoutube.net/w/Gj85 Élise et sa routine quotidienne 

 

Puis exercez-vous en ligne !  

L’heu re  

https://www.languageguide.org/french/telling-time/    

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect29/no_08/no_08.htm  

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect29/no_04/no_04.htm  

http://www.estudiodefrances.com/exercices/heures.html 

Ma jou rnée 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect29/no_07/no_07.htm  
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Πάντα 

Συνικωσ 

Τακτικά 

Συχνά 

Μερικζσ φορζσ 

Πότε-πότε 

Σπάνια 

Ποτζ  

 

 

 Tout d'abord, d'abord Κατ’ αρχή, πρώτα απ’ όλα 

 Puis, ensuite, après   Στθ ςυνζχεια, κατόπιν, μετά  

 Enfin, finalement      Τζλοσ  
 
 
Les moments de la journée  
Οι στιγμές της ημέρας 

 
Le matin το πρωί 

Le midi το μεςθμζρι 

L’après-midi το απόγευμα 

Le soir το βράδυ 

La nu it θ νφχτα 

 
Les activités quotidiennes  
Οι καθημεπιμέρ δπαςσηπιόσησερ 

 
Je me réveille. Ξυπνάω. 

Je prends ma douche. Κάνω ντουσ. 

Je me lave. Πλζνομαι. 

Εοιππήμασα 

οξτ δείφμξτμ 

ςτφμόσησα 

Χπξμικξί ςύμδεςμξι για ση 

λξγική διαδξφή σωμ οπξσάςεωμ. 



Je m’habille. Ντφνομαι. 

Je prends mon petit déjeuner.  

Je me prépare. Ετοιμάηομαι.  

Je me dépêche. Βιάηομαι. 

Je prends le bus scola ire. Παίρνω το ςχολικό. 

J’arrive en retard ≠ à l’heure. Φτάνω κακυςτερθμζνοσ,-θ ≠ 

ςτθν ώρα μου. 

Je rentre à la ma ison. Γυρίηω ςπίτι.  

Je déjeune. Γευματίηω 

Je fa is mes devoirs. Κάνω τα μακιματά μου. 

Je joue. Παίηω 

Je regarde la télévision. Βλζπω τθλεόραςθ 

Je lis un livre. Διαβάζω ένα βιβλίο.  

Je me lave les dents. Πλζνω τα δόντια μου. 

Je me couche. Πζφτω να κοιμθκώ.  

 

Exprimez- vous!!! εκφραστείτε!!!  

  

Ma routine quotidienne pendant le confinement 

Η καθημεπιμή μξτ πξτσίμα κασά ση διάπκεια σξτ οεπιξπιςμξύ ςσξ ςοίσι. 

 Η καθημεπιμόσησα και σξ οπόγπαμμά ςαρ άλλανε. Γράψτε ένα mail 

 ς’ έμα υίλξ, ςτμμαθησή, ςαρ και οείσε σξτ οώρ οεπμάσε μία στοική μέπα 

 ςσξ ςοίσι. Τι κάμεσε και σι δεν κάμεσε ολέξμ. Ρωσήςσε σξμ για σιρ δικέρ  

σξτ δπαςσηπιόσησερ. Θα ςτγκεμσπώςω σα mails ςαρ και θα σα αμσαλλάνω  

μεσανύ σωμ ςτμμαθησώμ ςαρ οπξκειμέμξτ μα εοικξιμωμήςεσε σιρ εμοειπίερ ςαρ. 

Χπηςιμξοξιήςσε σα  verbes pronominaux et l’ heure.  

 

  



 

Τέλξρ, διαςκεδάςσε οπξςοαθώμσαρ μα βπείσε οξύ κπύβξμσαι σα πήμασα!   


