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Francuski dla fizjoterapeutów :

Trenujesz i mówisz po francusku.

"Praca z pacjentem"

Moduł 3 : praca z pacjentem / Lekcja 4 : polecenia ogólne 1
1. Avancez.

/a.vɑ̃.se/

1. Proszę iść do przodu.

2. Continuez.

/kɔ̃.ti.nu.e/

2. Proszę kontynuować.

3. Reculez.

/ʀə.ky.le/

3. Proszę iść do tyłu.

4. Arrêtez-vous.

/a.ʀe.te vu/

4. Proszę się zatrzymać.

5. Arrêtez.

/a.ʀe.te/

5. Proszę przestać.

6. Recommencez.

/ʀə.kɔ.mɑ̃.se/

6. Proszę to zrobić jeszcze raz.

7. Allez-y.

/a.le‿zi/

7. Zachęcenie typu "no dalej".

8. Faites demi-tour.

/fɛt də.mi tuʀ/

8. Proszę zawrócić.

9. Redressez-vous.

/ʀə.dʀe.se vu/

9. Proszę się wyprostować.

10. Regardez devant vous.

/ʀə.gaʀ.de də.vɑ̃ vu/

10. Proszę patrzeć przed siebie.

11. Montez.

/mɔ̃.te/

11. Proszę wejść (ruch do góry).

12. Descendez.

/de.sɑ̃.de/

12. Proszę zejść (ruch na dół).

13. Contractez.

/kɔ̃.tʀak.te/

13. Proszę napiąć.

14. Relâchez.

/ʀə.la.ʃe/

14. Proszę rozluźnić.

Tryb rozkazujący dla osoby "vous" tworzymy w następujący sposób:
- odmieniamy czasownik dla "vous"
- usuwamy podmiot
Np. "Vous avancez." - "Avancez."
Tryb rozkazujący czasownika zwrotnego tworzymy w następujący sposób:
- odmieniamy czasownik dla osoby "vous"
- usuwamy podmiot (pierwsze "vous")
- cząstkę zwrotną (drugie "vous") dołączamy za czasownikiem przy pomocy myślnika.
Np. "Vous vous redressez." = "Redressez-vous."

Ćwiczenie 1 : przetłumacz
1. Proszę iść do przodu.
2. Proszę kontynuować.
3. Proszę iść do tyłu.
4. Proszę się zatrzymać.
5. Proszę przestać.
6. Proszę to zrobić jeszcze raz.
7. Zachęcenie typu "no dalej".
8. Proszę zawrócić.
9. Proszę się wyprostować.
10. Proszę patrzeć przed siebie.
11. Proszę wejść (ruch do góry).
12. Proszę zejść (ruch na dół).
13. Proszę napiąć.
14. Proszę rozluźnić.

Bezokoliczniki czasowników użytych w tej lekcji.
'avancer' - "iść do przodu"
'continuer" - "kontynuować"
'reculer" - "cofać się"
's'arrêter' - "zatrzymać się"
'arrêter' - "przestać"
'recommencer' - "powtórzyć", "zacząć jeszcze raz"
"aller' - "iść"
'faire' - "robić"
'se redresser' - "wyprostować się"
'regarder' - "patrzeć"
'monter' - "wchodzić do góry"
'descendre' - "schodzić"
'contracter' - "napinać"
'relâcher' - "rozluźniać"

