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Animaux

1. Nomme les animaux.

2. Qu’est-ce que c’est? Le nom de l’animal trouve dans le dictionnaire.

Cet animal nous donne du lait –
On dit que cet animal apporte les enfants –
Cet animal vit dans l’océan mais ce n’est pas un poisson. C’est un mammiphère = le petit boit du 
lait de mère –
Cet animal jaune est un symbole des Pâques –
Cet animal nous donne des oeufs  –
En France, on mange cet animal à Noël, c’est un plat traditionnel français –
Cet animal a beaucoup de bras/jambes? :o) Il vit dans la mer, les Français le mangent –
Cet animal nous donne du miel –
On dit que cet animal porte des pommes sur le dos mais ce n’est pas vrai –

Cet animal a mangé Petit Chaperon rouge -       

                                                                           



3. Maintenant c’est à toi. Paraphrase de la même manière sans le dictionnaire.

4. Tu comprends? Essaye d’enregistrer la prononciation.

le zèbre - [ le crocodile – [

le dauphin – [               

                                    

le singe - [                              
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