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Cele: 
-psychopedagogiczny: integracja grupy;  systematyczność w prowadzeniu zeszytu, uśmiech, 
współpraca z koleżankami i kolegami, a także z nauczycielkami); 
-komunikacyjny: ćwiczenie pytania: De quelle couleur est ce drapeau? Wprowadzenie 
nowego pytania : Combien? (de couleurs il y a sur le drapeau?) Opisywanie flag za pomocą 
kolorów; potrafię powiedzieć do czego co służy: „j’ai une gomme pour gommer; pytanie 
Vous comprenez? 
-językowy: powrót do zwrotów: Qu’est-ce que c’est?, C’est…, Il y a…; De quelle couleur 
est…? przypomnienie nazw kolorów; wprowadzenie nowego słownictwa związanego z 
wybranymi flagami, przyborami szkolnymi – kolejne przybory (klej, nożyczki, książka?) oraz 
czynności nimi wykonywane; ćwiczenie wymowy. 
-kulturowy: ćwiczenie nazw zabytków Paryża; flagi państw; 
 
 

Środki ekspresji: mimika, gesty, ruch, obraz 
 

Techniki: zabawa, wyszukiwanie, zgadywanie, imitacja, uzupełnianie, kolorowanki, 
piosenka. 
 
W oparciu o: 
-H.Denisot, C.Macquart-Martin, SUPERMAX1, Hachette FLE, Warszawa 2014 



Utrwalenie liczb 

Rysowanie palcem po plecach okazało się dobrą metodą na przypomnienie 
liczb od 1 do 16. Dzieci dobrały się w pary. Jedna osoba rysowała wybraną 
liczbę na plecach, a druga miała za zadanie odgadnąć i wypowiedzieć liczbę 
po francusku 



Poznajemy 
najważniejsze 
państwa Europy 

Dzieci poznały nazwy Polski, 
Niemiec, Francji, Szwajcarii, 
Belgii i Wielkiej Brytanii po 
francusku. Odnaleźliśmy 
również wyżej wymienione kraje 
na mapie. 





Dzieci otrzymały kontury flag do pokolorowania. Poprzez działanie mogły 
skuteczniej utrwalić  sobie flagi państw oraz nazwy państw po francusku. 



Piosenka z kolorami 

Dzięki piosence utrwaliliśmy poznane tydzień temu kolory. 
Zadaniem dzieci było uważne wysłuchanie słów i wskazanie na 
tęczy kolorów, które usłyszeli w piosence. 



Kolejna zabawa z użyciem kolorów polegała na odwróceniu się do koleżanki 
bądź kolegi plecami i namalowaniu sobie na dłoni trzech kolorowych kropek. 
Zadaniem drugiej osoby, było odgadnięcie jakie to kolory. 

J’ai trois couleurs – Mam trzy kolory 



Sujet: J’ai une gomme. 

Dzieci poznały dzisiaj kilka przedmiotów szkolnych tj. klej, nożyczki, 
gumka. 



Dowiedziały się również jak powiedzieć po francusku do czego dane 
przedmioty służą. 



Dzieci znają coraz 
więcej słów po 

francusku! Nasza 
wieża Eiffla rośnie 
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Prowadzenie 1 godziny : Alicja Staszewska, Urszula Topczewska 

Prowadzenie 2 godziny : Milena Długołęcka, Magda Mickiewicz 

 

 
 

PLAN KÓŁKA (wersja skrócona) – patrz notatki poniżej. 
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