WAKACYJNE PLASTYCZNE ZABAWY Z
JĘZYKIEM FRANCUSKIM 2015

OPIS ZAJĘĆ
kolory Francji

Francja ma wiele barw i odcieni. Zieleń winnic, fiolet lawendowych pól,
lazur Morza Śródziemnego.
W czasie spotkania poznamy nazwy podstawowych kolorów w języku
francuskim. Zrobimy sami skrzydła i zamienimy się w barwne motyle.

francuski targ

Wizyta na kolorowym, przepełnionym gwarem i zapachami francuskim
targu na długo pozostaje w pamięci.
W czasie spotkania zrobimy koszyki i udamy się na francuski targ,
gdzie poznamy nazwy owoców i warzyw w języku francuskim

francuska moda

Francuska moda jest znana na całym świecie a Francuzki słyną ze
swojego stylu.
W czasie spotkania przeniesiemy się do francuskiej pracowni krawieckiej.
Uruchomimy wyobraźnię przygotowując własne projekty i poznając
nazwy ubrań w języku

nasza wieża
Eiffla

Najsłynniejszą wieżę na całym świecie, Paryską Wieżę Eiffla znają wszyscy.
My w czasie spotkania zbudujemy własną. Ciekawe jaką wysokość uda
nam się osiągnąć. Przy okazji nauczymy się liczyć po francusku i
potrenujemy współpracę w grupie.

Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku 6-7 oraz 8-9 lat w grupach maksymalnie 6
osobowych. Każde z 8, trwających 1,5 godziny spotkań, jest niezależnym blokiem.
Możecie zajrzeć na jedno, jak i spędzić z nami więcej czasu. Dla uczestników
wszystkich 8 spotkań nagroda niespodzianka.
W przypadku zgłoszenia się gotowej grupy 6 osobowej możliwość indywidualnego
ustalenia terminu również w pozostałe dni tygodnia.
Kontakt: 502 611 704, biuro@szkola.placfrancuski.pl, www.szkola.placfrancuski.pl/nowosci

1

WAKACYJNE PLASTYCZNE ZABAWY Z
JĘZYKIEM FRANCUSKIM 2015

OPIS ZAJĘĆ
smaki Francji

Kuchnia francuska to nie tylko ślimaki i żabie udka. To cała gama
smaków, barw i zapachów.
W czasie spotkania odkryjemy specjalności kuchni francuskiej. Poznamy
nazwy posiłków i ulubionych dań francuskich dzieci, a także
przygotujemy własne francuskie menu.

tydzień
francuski

Czy francuski tydzień też ma 7 dni? Jak spędzają czas francuskie dzieci?
W czasie spotkania nauczymy się dni tygodnia po francusku. Zrobimy do
naszych domów kalendarze na 2016 rok z Francją w tle.

wyprawa do
Prowansji

Pachnąca lawendą, pokryta oliwnymi gajami Prowansja to wymarzony
kierunek wielu podróżników. W czasie spotkania wybierzemy się w podróż
do tego regionu. Dowiemy się, co to są prowansalskie Santons, kiedy
Wyciąga się je z szafy. Poznamy nazwy miesięcy po francusku i
ulepimy swoje własne Santons.

Francja i jej
sąsiedzi

Jak daleko jest z Chorzowa do Francji?
W czasie spotkania poszukamy Francji na mapie Europy. Poznamy jej
Sąsiadów w wersji francuskiej. Przygotujemy ich flagi oraz wymyślimy
nasze herby.

Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku 6-7 oraz 8-9 lat w grupach maksymalnie 6
osobowych. Każde z 8, trwających 1,5 godziny spotkań, jest niezależnym blokiem.
Możecie zajrzeć na jedno, jak i spędzić z nami więcej czasu. Dla uczestników
wszystkich 8 spotkań nagroda niespodzianka.
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