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Cele komunikacyjne : 

- opisuję kolor włosów kolegi, koleżanki. Mówię jakiego koloru są moje włosy;                        

- rozumiem gdy ktoś mówi pełną godzinę tak jak np. na lotnisku, na dworcu.

Cele językowe: liczby i kolory (utrwalanie), nazwy ubrao (nowe wyrazy), wymowa w 
sytuacjach ludycznych

Cele kulturowe : wiem jak podaje się godzinę na dworcu czy lotnisku.

Techniki : rozumienie ogólne, zadania ruchowe, aktywne słuchanie i śpiewanie piosenki,  
dwiczenie nowej struktury w parach z użyciem rekwizytu .

Prowadzenie: Edyta Zarzycka, Karolina Modkun , Język francuski stosowany, z 
hiszpaoskim – II rok, UwB.



Dzieci zapisują w swoich zeszytach datę 
dzisiejszego kółka.
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Ćwiczymy opisywanie innych osób
„Il est brun”, „Elle est blonde”.
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Poznajemy pełne godziny po francusku.
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Dzieci w parach próbują mówid, która jest 
godzina.
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„O której godzinie odlatuje mój samolot?” 
Ćwiczymy godziny.
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Po raz kolejny śpiewamy i taoczymy piosenkę 
„Jean petit qui danse”.

Dzieci wklejają tekst tej piosenki do swoich zeszytów.
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Poznajemy ubrania. 
„Une jupe, une chaussure, une casquette, 

un pantalon, un manteau”
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Mamy następców. 
Dziewczynki wcielając się w role nauczycielek 

pomogły nam utrwalid poznane słowa.
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Opisujemy Czerwonego Kapturka i Piotrusia Pana. 
Oczywiście po francusku.

”il a un pantalon vert, un t-shirt vert et des 
chaussures violettes”.
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I jak zwykle nasze Kółko kooczy się umieszczeniem 
nowopoznanych słów na Łuku Triumfalnym.
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