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CELE 
Komunikacyjne – potrafię się przedstawić, rozpoznać kogoś, potrafię 
powiedzieć co lubię, czego nie lubię, potrafię powiedzieć kim jestem;
Językowe - uczę się liczyć do 20, wymawiam samogłoski, piszę po francusku;

Psychopedagogiczne : twórcze wykorzystanie umiejętności jezykowych.

Techniki: imitacja, zadania ruchowe, słuchanie piosenki, słuchanie 
dialogu – rozumienie ogólne, skojarzenia (dopasowanie pytań i 
odpowiedzi), film wideo, zabawa.



Powtarzamy nazwy zwierząt 
Poznajemy nowe słowo 

„un rat”



Dziecko, które ma zawiązane oczy nie widzi kto jaki 
obrazek otrzymuje od pani nauczycielki. 
Ma zgadnąć, kto powiedział  dane słowo w obrazka.
Wszyscy pracuja : na obrazkach są przedstawione 
różne słowa, trzeba je sobie przypomnieć i wymówić.

ZGADNIJ KTO TO MÓWI



Potrafimy powiedzieć: 
„Nie lubię  szczurów” – „Je n’aime pas le rat” 

Wklejamy podpisane obrazki do zeszytów



W dwóch drużynach powtarzamy liczby od 1 do 20.
To wcale nie takie łatwe: 15 chats. 18 rats itd.

Kto był szybszy ? Chyba dziewczyny …



Uczymy się przedstawiać: 
„Je suis une fille, je suis en garçon”



Wideo : spotkanie dziewczynki (Laure) i chłopca (Bertrand).
Dużo pytań, dużo odpowiedzi - oglądamy i rozumiemy!!!!!!!!!!!!!

Bonjour - se présenter en français 
Ylva Sorlie https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI&list=PL_ymHzGiD9ysBhL2qzrnhcn6xdRmImndE&index=1



Łączymy francuskie pytania z polskimi 
odpowiednikami.

SuperMax1, p.31 (cahier d’activités)

Już sporo wiemy na swój 
temat:

- Comment tu t’appelles?
- Je m’appelle Max.
- Tu as quel âge?
- J’ai onze ans.
- Tu habites où?
- J’habite à Paris.
et …
- Tu aimes les oeufs?
- Beurk ! 
- Tu aimes le chocolat?
- Miam!



Poznaję sposób w jaki dzieci francuskie piszą w swoim języku. 
Próbuję je naśladować:

je suis une fille, j’aime le gâteau

je suis une fille, j’aime le gâteau

je suis un garçon, j’aime le football.

je suis un garçon, j’aime le football



Utrwalamy słówka poznane na zajęciach 
przyklejając karteczki na Łuk Triumfalny

Kółko języka francuskiego 17.03.2017 przygotowały i prowadziły: 
Kinga Karolina Jurczewska, Karolina Moćkun (II rok, FAT UwB)


