W ramach realizacji zadania wynikającego ze Strategii Miasta - Wsparcie inicjatyw
umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami
gospodarki.
IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego przy ulicy Zofii Nałkowskiej 9 w

Bydgoszczy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia:

Dzień języków obcych dla przedszkolaków
Języki warsztatów: francuski
Opis merytoryczny projektu:
Dzieci (5 i 6-letnie) uczestniczą w zajęciach, na których poznają podstawowe informacje na
temat Francji i języka francuskiego. Podczas zabaw prowadzonych rzez nauczyciela dziecko
dowiaduje się gdzie leży Francja oraz, że jest to język francuski jest używany się na całym
świecie w wielu krajach. Zabawy zaproponowane przez prowadząca angażują dzieci na
poziomie wszystkich pięciu zmysłów: dzieci słuchają, mówią, śpiewają, smakują, wąchają,
rysują oraz tańczą, co wspiera ogólny ich rozwój.
Cele do zrealizowania:
Wspieranie wielojęzyczności i zachęcenie dzieci do nauki języka poprzez uświadomienie
dzieciom, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa znajomość języka francuskiego,
jako języka urzędowego w wielu krajach europejskich oraz na całym świecie.
Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami
krajów francuskojęzycznych oraz budzenie zaciekawienia językiem francuskim.
Przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym:
- Dziecko potrafi powiedzieć gdzie leży Francja, jakie są kolory jej flagi, jak nazywa się
stolica Francji.
- Dziecko zna nazwy i flagi wybranych krajów francuskojęzycznych.
- Dziecko potrafi: przywitać i pożegnać się po francusku; przedstawić się; zna wybrane
zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam oraz inne wybrane zwroty z zabaw
językowych przeprowadzonych rzez nauczyciela w języku obcym.
- Dziecko zna piosenkę „ Je m’appelle” ( „Mam na imię”).
- Dziecko zna niektóre zwyczaje i tradycje Francji, specjały jej kuchni oraz wybranych
krajów francuskojęzycznych.
- Dziecko zna wybrane zabytki i przedmioty, symbole kojarzone z Francją (np. kogut, czarny
beret, bagietka, perfumy).
Tematyka:
Zajęcia dotyczące języka francuskiego oraz kultury i obyczajów Francji.
Adresaci:
Dzieci 5 i 6-cio letnie uczęszczające od przedszkola.
Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich:
Grupa dzieci: Maksymalnie 25 uczestników.
Termin realizacji
Marzec-kwiecień 2018
j. francuski – warsztaty w poniedziałki w godzinach: 10:00-13:00.

