
Zapraszamy do projektu
„Gadające papugi, 

czyli zajęcia z języka francuskiego dla dzieci    
z powiatu tarnogórskiego.”

  Projekt realizowany pod patronatem Starosty Tarnogórskiego
 we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem                                 

  - Europa Języków i Kultur



Papuga to taki kolorowy, ciekawy ptak,        
 który w swojej naturze ma powtarzanie.

Nie może go więc zabraknąć przy realizacji 
projektu: „Gadające papugi, czyli zajęcia 
z języka francuskiego dla dzieci z terenu 

powiatu tarnogórskiego”.

„GADAJĄCE PAPUGI, CZYLI ZAJĘCIA  Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA DZIECI Z POWIATU TARNOGÓRSKIEGO”



Cztery kolorowe papugi:
    
    

pomogą dzieciom
w nauce

języka francuskiego.

YOYO, JOJO,
 TICO, PACO

„GADAJĄCE PAPUGI, CZYLI ZAJĘCIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA DZIECI Z POWIATU TARNOGÓRSKIEGO”



A to są cele projektu:
- uczymy dzieci porozumiewania się w 
języku francuskim stosując nowoczesne 
metody nauczania,
- przygotowujemy dzieci do ich 
pierwszego międzynarodowego 
egzaminu DELF PRIM,

- rozbudzamy zamiłowanie do języka 
francuskiego, kultury Francji i krajów 
frankofońskich,
- kształtujemy otwartą postawę 
względem innych kultur oraz  
motywujemy do nauki języków obcych 
od najmłodszych lat.



A to nasze formy pracy:
- powtarzanie krótkich sekwencji 
językowych poprzez gry i zabawy 

dydaktyczne, rymowanki, 
wyliczanki, piosenki…

Prowadzimy również warsztaty               
  językowe i kulinarne,
organizujemy konkursy

  plastyczne i quizy
 oraz zajęcia ruchowe



Wdrażamy podejście 
polisensoryczne to znaczy 

angażujemy wszystkie zmysły 
pomagające łatwiej przyswoić 

uczniom ten piękny i potrzebny 
język w wielojęzycznej Europie      
          i wielokulturowym świecie.

Czas realizacji projektu:
1.09.2015 – 30.11.2015



Uczniowie uczestniczący w projekcie 
otrzymają w prezencie: nalepki, zawieszki, 

zakładki i plan lekcji,
a laureaci naszych konkursów nagrody 

ufundowane przez partnerów 
Polskiego Stowarzyszenia 
– Europa Języków i Kultur

„GADAJĄCE PAPUGI, CZYLI ZAJĘCIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA DZIECI Z POWIATU TARNOGÓRSKIEGO”



Koordynatorka projektu
GADAJĄCE PAPUGI  

Patrycja Koźlik
egzaminatorka i korektorka 

egzaminów DELF Prim i DELF 
Kontakt:  delfprim.fr@gmail.com



Egzamin zdamy 
„GADAJĄCO”

A bientôt !

„GADAJĄCE PAPUGI, CZYLI ZAJĘCIA           
Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

DLA DZIECI 
Z POWIATU TARNOGÓRSKIEGO”

www.frankofonia.pl

http://www.frankofonia.pl/

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9

