
JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  11aa  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  11aa  

CCoonnjjuugguuee  lleess  vveerrbbeess  ssuuiivvaannttss  aauu  pprréésseenntt  ::  

  

ddoonnnneerr  ––  ééccoouutteerr  --  ttrraavvaaiilllleerr  

  

JJee  ddoonnnnee  

TTuu  ddoonnnneess  

IIll,,  eellllee,,  oonn  ddoonnnnee  

NNoouuss  ddoonnnnoonnss  

VVoouuss  ddoonnnneezz  

IIllss,,  eelllleess  ddoonnnneenntt  

  

  

JJ’’ééccoouuttee  

TTuu  ééccoouutteess  

IIll,,  eellllee,,  oonn  ééccoouuttee  

NNoouuss  ééccoouuttoonnss  

VVoouuss  ééccoouutteezz  

IIllss,,  eelllleess  ééccoouutteenntt  

  

JJee  ttrraavvaaiillllee  

TTuu  ttrraavvaaiilllleess  

IIll,,  eellllee,,  oonn  ttrraavvaaiillllee  

NNoouuss  ttrraavvaaiilllloonnss  

VVoouuss  ttrraavvaaiilllleezz  

IIllss,,  eelllleess  ttrraavvaaiilllleenntt  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  11bb  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  11bb  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  lleess  mmeettttaanntt  aauu  pprréésseenntt  ::  

  

11))  JJuulleess  eett  TThhééoo  iirroonntt  àà  llaa  ppiisscciinnee..  

22))  IIll  aa  mmaannggéé  uunn  bbiissccuuiitt..  

33))  JJ’’aaddrreessssaaiiss  uunnee  lleettttrree  àà  mmaammaann..  

44))  NNoouuss  rrééccuuppéérreerroonnss  llaa  bbaallllee..  

55))  MMaarriinnee  eett  LLééaa  ffaaiissaaiieenntt  ddee  llaa  ddaannssee..  

  

11))  JJuulleess  eett  TThhééoo  vvoonntt  àà  llaa  ppiisscciinnee..  

22))  IIll  mmaannggee  uunn  bbiissccuuiitt..  

33))  JJ’’aaddrreessssee  uunnee  lleettttrree  àà  mmaammaann..  

44))  NNoouuss  rrééccuuppéérroonnss  llaa  bbaallllee..  

55))  MMaarriinnee  eett  LLééaa  ffoonntt  ddee  llaa  ddaannssee..  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  11cc  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  11cc  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee  ssuujjeett  ::  

  
11))  JJee  ssaavvoouurree  uunn  ggââtteeaauu..    NNoouuss  

22))  EEllllee  ddaannssee  bbiieenn..    TTuu  

33))  TTuu  ppaarrttiicciippeess  àà  uunn  ccoonnccoouurrss..    VVoouuss  

44))  JJee  ppaarrllee  ddoouucceemmeenntt..    TTuu  

55))  IIll  aaiimmee  bbeeaauuccoouupp  lleess  bboonnbboonnss..    EElllleess  

  

11))  NNoouuss  ssaavvoouurroonnss  uunn  ggââtteeaauu..  

22))  TTuu  ddaannsseess  bbiieenn..  

33))  VVoouuss  ppaarrttiicciippeezz  àà  uunn  ccoonnccoouurrss..  

44))  TTuu  ppaarrlleess  ddoouucceemmeenntt..  

55))  EElllleess  aaiimmeenntt  bbeeaauuccoouupp  lleess  bboonnbboonnss..  



JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  22aa  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  22aa  

CCoonnjjuugguuee  lleess  vveerrbbeess  ssuuiivvaannttss  aauu  pprréésseenntt  ::  

  

ffiinniirr  ––  rroouuggiirr  --  aaggiirr  

  

JJee  ffiinniiss  

TTuu  ffiinniiss  

IIll,,  eellllee,,  oonn  ffiinniitt  

NNoouuss  ffiinniissssoonnss  

VVoouuss  ffiinniisssseezz  

IIllss,,  eelllleess  ffiinniisssseenntt  

  

JJee  rroouuggiiss  

TTuu  rroouuggiiss  

IIll,,  eellllee,,  oonn  rroouuggiitt  

NNoouuss  rroouuggiissssoonnss  

VVoouuss  rroouuggiisssseezz  

IIllss,,  eelllleess  rroouuggiisssseenntt  

  

JJ’’aaggiiss  

TTuu  aaggiiss  

IIll,,  eellllee,,  oonn  aaggiitt  

NNoouuss  aaggiissssoonnss  

VVoouuss  aaggiisssseezz  

IIllss,,  eelllleess  aaggiisssseenntt  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  22bb  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  22bb  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  lleess  mmeettttaanntt  aauu  pprréésseenntt  ::  

  

11))  EEllllee  aappppllaauuddiirraa  llee  cchhaanntteeuurr..  

22))  TTuu  nn’’oossaaiiss  ppaass  llee  ddéérraannggeerr..  

33))  VVoouuss  bbrroossssiieezz  vvooss  cchheevveeuuxx..  

44))  EEllllee  aa  bboonnddii  ccoommmmee  uunn  llaappiinn..  

55))  JJ’’oobbééiirraaii  àà  mmaammaann..  

  

11))  EEllllee  aappppllaauuddiitt  llee  cchhaanntteeuurr..  

22))  TTuu  nn’’oosseess  ppaass  llee  ddéérraannggeerr..  

33))  VVoouuss  bbrroosssseezz  vvooss  cchheevveeuuxx..  

44))  EEllllee  bboonnddiitt  ccoommmmee  uunn  llaappiinn..  

55))  JJ’’oobbééiiss  àà  mmaammaann..  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  22cc  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  22cc  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee  ssuujjeett  ::  

  
11))  EEllllee  ppeeuutt  llee  ffaaiirree..    MMaannoonn  eett  JJuulliiee  

22))  JJee  rrééuunniiss  mmeess  aammiiss..    VVoouuss  

33))  VVoouuss  êêtteess  ggeennttiillss..    IIll  

44))  PPaauull  aa  ttoouutteess  sseess  aaffffaaiirreess..    JJ’’  

55))  JJee  mmaaiiggrriiss..    PPaauull  eett  JJuulleess  

  

  

11))  MMaannoonn  eett  JJuulliiee  ppeeuuvveenntt  llee  ffaaiirree..  

22))  VVoouuss  rrééuunniisssseezz  vvooss  aammiiss..  

33))  IIll  eesstt  ggeennttiill..  

44))  JJ’’aaii  ttoouutteess  mmeess  aaffffaaiirreess..  

55))  PPaauull  eett  JJuulleess  mmaaiiggrriisssseenntt..  



JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  33aa  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  33aa  

CCoonnjjuugguuee  lleess  vveerrbbeess  ssuuiivvaannttss  aauu  pprréésseenntt  ::  

  

êêttrree  ––  ppoouuvvooiirr  --  ppaarrttiirr  

  

JJee  ssuuiiss  

TTuu  eess  

IIll,,  eellllee,,  oonn  eesstt  

NNoouuss  ssoommmmeess  

VVoouuss  êêtteess  

IIllss,,  eelllleess  ssoonntt  

  

JJee  ppeeuuxx  

TTuu  ppeeuuxx  

IIll,,  eellllee,,  oonn  ppeeuutt  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  

VVoouuss  ppoouuvveezz  

IIllss,,  eelllleess  ppeeuuvveenntt  

  

JJee  ppaarrss  

TTuu  ppaarrss  

IIll,,  eellllee,,  oonn  ppaarrtt  

NNoouuss  ppaarrttoonnss  

VVoouuss  ppaarrtteezz  

IIllss,,  eelllleess  ppaarrtteenntt  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  33bb  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  33bb  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  lleess  mmeettttaanntt  aauu  pprréésseenntt  ::  

  

11))  JJee  vvoouullaaiiss  jjoouueerr  aauuxx  bbiilllleess..  

22))  IIll  bboouuggeeaaiitt  ttoouutt  llee  tteemmppss..  

33))  VVoouuss  ddiissiieezz  ddeess  bbêêttiisseess..  

44))  NNoouuss  ffaaiissiioonnss  ddeess  ffaarrcceess..  

55))  TTuu  aallllaaiiss  àà  llaa  ffeerrmmee..  

  

11))  JJee  vveeuuxx  jjoouueerr  aauuxx  bbiilllleess..  

22))  IIll  bboouuggee  ttoouutt  llee  tteemmppss..  

33))  VVoouuss  ddiitteess  ddeess  bbêêttiisseess..  

44))  NNoouuss  ffaaiissoonnss  ddeess  ffaarrcceess..  

55))  TTuu  vvaass  àà  llaa  ffeerrmmee..  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  33cc  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  33cc  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee  ssuujjeett  ::  

  
11))  IIll  bbaavvaarrddee  aavveecc  ssoonn  vvooiissiinn..    NNoouuss  

22))  NNoouuss  pprreennoonnss  ddeess  vvaaccaanncceess..    IIllss  

33))  VVoouuss  eemmbbaarrqquueezz  ddeemmaaiinn..    NNoouuss  

44))  LLaa  mmaaiittrreessssee  ppuunniitt  llee  ccoouuppaabbllee..    VVoouuss  

55))  LLee  mmaaiittrree  fféélliicciittee  llee  ggaaggnnaanntt..    TTuu  

  

11))  NNoouuss  bbaavvaarrddoonnss  aavveecc  nnoottrree  vvooiissiinn..  

22))  IIllss  pprreennnneenntt  ddeess  vvaaccaanncceess..  

33))  NNoouuss  eemmbbaarrqquuoonnss  ddeemmaaiinn..  

44))  VVoouuss  ppuunniisssseezz  llee  ccoouuppaabbllee..  

55))  TTuu  fféélliicciitteess  llee  ggaaggnnaanntt..  



JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  44aa  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  44aa  

CCoonnjjuugguuee  lleess  vveerrbbeess  ssuuiivvaannttss  aauu  pprréésseenntt  ::  

  

aavvooiirr  ––  pprreennddrree  --  vveenniirr  

  

JJ’’aaii  

TTuu  aass  

IIll,,  eellllee,,  oonn  aa  

NNoouuss  aavvoonnss  

VVoouuss  aavveezz  

IIllss,,  eelllleess  oonntt  

  

JJee  pprreennddss  

TTuu  pprreennddss  

IIll,,  eellllee,,  oonn  pprreenndd  

NNoouuss  pprreennoonnss  

VVoouuss  pprreenneezz  

IIllss,,  eelllleess  pprreennnneenntt  

  

JJee  vviieennss  

TTuu  vviieennss  

IIll,,  eellllee,,  oonn  vviieenntt  

NNoouuss  vveennoonnss  

VVoouuss  vveenneezz  

IIllss,,  eelllleess  vviieennnneenntt  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  44bb  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  44bb  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  lleess  mmeettttaanntt  aauu  pprréésseenntt  ::  

  

11))  JJee  nnee  vvooyyaaiiss  ppaass  ssaannss  lluunneetttteess..  

22))  IIll  vvoouullaaiitt  ffaaiirree  dduu  ssppoorrtt..  

33))  NNoouuss  ggrriimmppiioonnss  ttrrèèss  hhaauutt..  

44))  IIllss  ggrraannddiissssaaiieenntt  vviittee..  

55))  TTuu  aavvaaiiss  mmaall  aauu  vveennttrree..  

  

11))  JJee  nnee  vvooiiss  ppaass  ssaannss  lluunneetttteess..  

22))  IIll  vveeuutt  ffaaiirree  dduu  ssppoorrtt..  

33))  NNoouuss  ggrriimmppoonnss  ttrrèèss  hhaauutt..  

44))  IIllss  ggrraannddiisssseenntt  vviittee..  

55))  IIll  aa  mmaall  aauu  vveennttrree..  

JJee  mm’’eennttrraaîînnee  ppoouurr  llaa  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  44cc  CCoorrrreeccttiioonn  cceeiinnttuurree  jjaauunnee  ccee22  44cc  

TTrraannssffoorrmmee  lleess  pphhrraasseess  eenn  cchhaannggeeaanntt  llee  ssuujjeett  ::  

  
11))  VVoouuss  oobblliiggeezz  lleess  ffaauuttiiffss  àà  ss’’eexxccuusseerr..    IIllss  

22))  JJee  ffaaiiss  aatttteennttiioonn..    VVoouuss  

33))  LLee  lliioonn  rruuggiitt..    LLeess  ttiiggrreess  

44))  VVoouuss  llaanncceezz  llaa  bbaallllee..    JJee  

55))  JJ’’aaii  mmaall  aauu  ddooss..    EElllleess  

  

11))  IIllss  oobblliiggeenntt  lleess  ffaauuttiiffss  àà  ss’’eexxccuusseerr..  

22))  VVoouuss  ffaaiitteess  aatttteennttiioonn..  

33))  LLeess  ttiiggrreess  rruuggiisssseenntt..  

44))  JJee  llaannccee  llaa  bbaallllee..  

55))  EElllleess  oonntt  mmaall  aauu  ddooss..  



  


