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CELE :

* Komunikacyjne – potrafię się przedstawić, rozpoznać kogoś, potrafię powiedzieć co lubię, 
czego nie lubię, potrafię potwierdzić, że coś lubię.

* Językowe - uczę się liczyć do 20, wymawiam samogłoski francuskie: a,e,i,o,u

* Techniki: imitacja, ruch, rysunek, dialog, piosenka, wyliczanka.

* Psychopedagogiczne: uczę się poprzez zabawę, uczę się współpracy z koleżankami i kolegami.



Przypomnieliśmy sobie nowe warzywa,

Obejrzeliśmy świetną wpadającą w ucho 

piosenkę z liczbami, od 15 do 20, a teraz 

je utrwalamy. Nauczycielka, pokazując 

karteczki z liczbami, liczy razem z 

dziećmi. 

Video Anne et Jean-Marc Versini –

Pour t'apprendre à bien compter
Youtube/marmottesversini



Przygotowanie do gry w „Kostki”: 

dzieci rzucają kostkami do gry i starają się wypowiedzieć liczbę 

którą wyrzuciły.



* WYLICZANKA  AEIOU - Paky Saura García

* https://www.youtube.com/watch?v=Nm3KP_2aDBk

* Ćwiczymy samogłoski, a przy tym się świetnie 

bawimy

https://www.youtube.com/channel/UCg0ZjOFjAak88JUnJv_KkmA
https://www.youtube.com/channel/UCg0ZjOFjAak88JUnJv_KkmA
https://www.youtube.com/channel/UCg0ZjOFjAak88JUnJv_KkmA
https://www.youtube.com/channel/UCg0ZjOFjAak88JUnJv_KkmA


Uczymy się mówić, że coś lubimy lub czegoś nie 

lubimy: 

„J’aime le gâteau”

„Je n’aime pas les oeufs”.

najsmaczniejsze.pl



Uczymy się przedstawiać się i poznajemy wyrażenia takie jak 

„C’est moi”, ”C’est toi”  oraz „Moi aussi”. Aby to lepiej 

zapamiętać karteczki z ćwiczonymi na słuch dialogami zostają 

wklejone do zeszytów.



Dzieci rysują autoportrety, które zostaną zawieszone na tablicy i 

pomogą im w utrwaleniu wyrażeń „C’est toi?” , „Oui, c’est moi!”



Portrety są wspaniałe.

Nauczycielki starają się zgadnąć kogo przedstawia każdy portret. 

Dzieci odpowiadają na pytanie :„ Kacper, c’est toi?”

„Oui c’est moi!”, „Non ! Ce n’est pas moi!”



Podsumowanie naszego spotkania: 

Przypominamy sobie co było na dzisiejszym 

kółku i karteczki z poznanymi słowami 

przyklejamy na Łuk Triumfalny.

Kółko JF w dniu 10 marca 2017 r. prowadziły:

Edyta Zarzycka, Paulina Kwaśniak (II r. FH/FAT) 


