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Je kunt zeggen hoe je heet.
Je m’  .

Moi, je .  1

Je kunt zeggen waar jij of 
iemand anders vandaan 
komt.

Je .
  2

Léo Paris.  3

Je kunt vragen waar iemand 
vandaan komt.

Tu  Paris ?  3

Je kunt vragen wie iemand is 
en antwoorden op die vraag.

Qui  ?

–  Marie.  4

Je kunt vragen hoe het gaat 
en je kunt antwoorden op die 
vraag.

Ça  ?

–   Oui,  .

–    !  5

Je kunt een vrouw of man 
begroeten.

 Bon  ,  mon  !

 , madame !  6

Je kunt een vriend of vriendin 
begroeten.

S  !  6

Je kunt afscheid nemen.  Au ! /  S  !  7

Je kunt iemand aan een 
ander voorstellen.

 V  . /  C'  .  8

Je kunt je verontschuldigen.  P  !  9

Je kunt iemand (voor iets) 
waarschuwen.  Att  !  9

Je kunt iemand bedanken.  M  .  9
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Hier kun je jezelf 

evalueren:

  Prima!

  Lukt bijna.

  Nog even oefenen.

Vul hier je antwoorden in en vergelijk met 
het antwoordenblad. Als je een antwoord 
niet goed hebt of niet wist, kun je de 
verdiepingsoefening maken die naast mijn 
pootafdruk staat. 
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Geef antwoord op de vraag. Kruis de mogelijke antwoorden aan.

Tu t’appelles comment ?	  Je m’appelle Élise.  Viens, Élise !

  Je suis Élise.  Je suis de Paris.

Vul het gesprek aan.		
Sarah en Anne vertellen waar ze vandaan komen.

Sarah : Je suis  Paris. Paris, c’est super.

Élise : Ah, tu es aussi de Paris   

Anne : Non. Moi, je   Maastricht. 

A  De slang heeft de vormen van être opgegeten. Zoek de vormen en schrijf ze op, samen met het 
passende persoonlijk voornaamwoord of de passende persoonlijke voornaamwoorden.  
De overgebleven letters vormen samen een begroeting. 
	

1.   2.   3. 

B  Beantwoord de vragen met behulp van de informatie in de vakjes.

1. Gabriel est de Brest ? –  Oui, il est de Brest  .

2. Gaspard est aussi de Brest ? – Non,  .

3. Lucie est de Paris ? –  .

4. Marie est de Paris ? –  .
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 s
 a  e  s  l  s  u  i  s  u  e  s  t  t Het overgebleven woord is:

Met deze opdrachten kun je  
nog een keer oefenen wat  
je in Unité 1 geleerd hebt.

Gaspard 

(Nice)

Marie  

(Paris) 
Gabriel 
(Brest)

Lucie  

(Toulouse)
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Vul de zinnen aan met qui of c’est.

Vul het gesprek tussen Antoine en Christine aan.
	

Christine	:	Salut, Antoine. Ça 	b  ?
Christine zegt: Hallo Antoine en vraagt: Gaat het goed?

Antoine	:	Non,	 	!
Antoine antwoordt: Het gaat niet goed.

Antoine	:	Et toi, Christine,	 	va  ?
Antoine vraagt aan Christine: Gaat het goed?

Christine	:	Oui,	 	,	merci !	
Christine zegt: Het gaat goed, dank je.

Wat zeggen ze? Lees de opgaven en schrijf op wat de personen zeggen.

1. Meneer Leblanc begroet mevrouw Lenoir: 

2. Mevrouw Lenoir begroet Léa: 

3. Léa begroet Théo:  

4. Théo begroet meneer Leblanc: 
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 est-ce ?

 un chien ?

Mais non,  un chat.

 Minnie.
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Kruis aan wat je in de volgende situaties zegt.

1.	 Je wil afscheid nemen van een vriend.

 Bonjour	!  Merci	!  Salut	!  Ça va, merci	!

2. Je neemt afscheid van een docent.

 Salut, madame	!  Au revoir, madame	!  Bonjour, madame	!  Vite, madame.

Stel deze jongen en zijn hond voor. Zet de woorden in de juiste volgorde.

1. Nicolas / Voilà 

2. un / copain super / C’est 

3. voilà / Max / Et 

4. un / C’est / chien 

Schrijf op wat de personen op de plaatjes zeggen.  
Kies uit de gegeven mogelijkheden. 
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1. 2. 3. 

 !
 !

 !

Merci !
Oh, pardon !

Attention !
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Atelier A (tekstboek p. 20, 2)

	Je kent het verhaal Moustique et Malabar al. Wat zeiden Léo en Marie ook al weer tegen elkaar in het 
dierenasiel? Schrijf de zinnen in de tekstballonnen. Gebruik de onderstaande woorden. 

C’est Léo.toi ?je suis Et comment ?Marie Malabar !

EtMoi, Moustique !voilàTu t’appelles Salut ! Je m’appelle

Atelier B (tekstboek p 21, 1)

Lees eerst de tekst C’est bizarre, Malabar !	 in je tekstboek op p. 21.  
Kruis dan aan of de zinnen hieronder waar (vrai) of niet waar (faux) zijn.

1. Malabar est un chat. vrai  faux  4. Marie va bien. vrai  faux 

2. Moustique est un chien. vrai  faux  5. Léo est un papa. vrai  faux 

3. Léo est de Paris. vrai  faux 

 Vul de Franse vertaling van de Nederlandse woorden in het kruiswoordraadsel in. Dan vul je rechts dat 
woord met het juiste onbepaald lidwoord (un/une) in. Schrijf de vrouwelijke woorden in het rood en de 
mannelijke in het blauw. Welk woord verschijnt er in de gele vakjes? Schrijf het op.

1

1

2

1.  un chat

2. 

3. 

4. 

5. 

Oplossing: 

een meneer
5

een hond4

een kat1

een jongen2

een meisje3

c h a t

p
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Pratique (tekstboek p. 26, 4)

	Memory – C’est qui ?  
Je kunt dit spel met zijn tweeën of met zijn drieën spelen.

1. Knip de kaartjes met de plaatjes uit en teken op elke achterkant een hart. 
2. Knip dan de middelste kaartjes uit en teken op elk achterkant een kruis. 
3. Knip ten slotte de kaartjes uit de rechterkolom uit. 
4. Meng alle kaartjes en leg ze op de tafel met de bedrukte zijde naar onder. 
5.  Speler A begint en draait drie kaartjes om. Als ze bij elkaar passen mag hij ze houden. Als ze 

niet bij elkaar passen, draait hij ze weer om en gaat de beurt naar speler B. 
6. Wie aan het einde van het spel de meeste trio's heeft, is de winnaar.

C’est Malou.
C’est un garçon.

C’est Marie. C’est un chat.

C’est Moustique.
Malabar est  

un chien super !

C’est Léo. C’est une fille.

C’est Malabar. Moustique est un chien 
fantastique ! 

1

Je suis Malou.


