
„Mon emploi du temps”

Mój plan lekcji 
  

1. Celem konkursu jest wykonanie planu lekcji w języku 

francuskim.

2. Projekt przygotowywany jest indywidualnie.

3. Plan lekcji musi zawierać dni tygodnia i godziny.

3. Powinien zawierać obrazki i/lub napisy związane 

z Klasami Frankofońskimi w Powiecie Pszczyńskim.

5. Wykonanie - plan lekcji jednostronny, w formacie PDF. 

6. Uczestnicy dostarczają projekt na płycie CD.

 



„LE WEEK-END À BRUXELLES”

KONKURS PLASTYCZNY – PLAKAT

1. Uczniowie wykonują plakat zachęcający do zwiedzenia 

Brukseli. Projekt przygotowywany pojedynczo lub 

w parach.

2.  Format plakatu – A2. 

3. Wykonanie: technika dowolna (malarstwo, grafika, collage,

    techniki mieszane). 

   4. Plakat musi zawierać:

– obrazki lub zdjęcia

– hasła i opisy w języku francuskim

        !!! Obrazki nie mogą być drukowane.

5. Oceniane będą:

– pomysł

– ogólna forma graficzna

– ilość opisów i poprawność językowa opisów

– wykonanie obrazków, zdjęć.                                            



„ LES RÈGLES DE LA CLASSE
FRANCOPHONE”

KONKURS PLASTYCZNY –
PLAKAT

1. Uczniowie wykonują plakat pojedynczo lub w parach.

2. Format plakatu – A2. 

3. Wykonanie: technika dowolna (malarstwo, grafika, collage,

    techniki mieszane).

4. Plakat musi zawierać:

– obrazki lub zdjęcia

– hasła w języku francuskim

      !!! Obrazki nie mogą być drukowane.

5. Oceniane będą:

– pomysł

– ogólna forma graficzna

– poprawność językowa

– wykonanie obrazków                  



DOMINO „LES
LOISIRS”

 

1. Uczniowie wykonują domino 
pojedynczo lub w parach.

2. Gra powinna zawierać 24 karty i opis 
w języku francuskim.

3. Należy użyć wyrażeń o tematyce: „LES LOISIRS”.

4. Oceniane będą:

– poprawność językowa
– estetyka pracy
– pomysłowość



Le plus beau drapeau

1. Celem konkursu jest wykonanie jednej flagi 

wybranych krajów frankofońskich : Belgia, 

Francja, Kanada, Maroko, Szwajcaria

2. Format – dowolny. 

3. Technika wykonania i materiały – dowolne.

4. Wykonując pracę należy zachować 

oryginalne proporcje flagi.

5. Praca powinna być płaska, bez masztu. 

6. Uczniowie wykonują flagę indywidualnie. 



„On apprend avec 

Louis de Funès”

Regulamin konkursu na najciekawszy filmik 

 

1. Uczestnicy  konkursu  przygotowują  adaptację  jednej  z  wybranych  scen

z filmów: 

« Le gendarme se marie » 

https://www.youtube.com/watch?v=hdBujrrrUOU

« Le gendarme à New York »

https://www.youtube.com/watch?v=nM2lrGkKoo8 

2. Uczniowie przygotowują film w zespole maksymalnie 5-osobowym. 

3. Film powinien zawierać oryginalne dialogi. Aranżacja może być dowolna. 

Film nie może przekroczyć 4 minut. 

4. Uczniowie  dostarczają  pracę  zapisaną  na  płycie  CD-Rom,  w  formacie

zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. 

5. Oceniane będą: poprawność językowa oraz ogólne wrażenie artystyczne.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hdBujrrrUOU


On costruit 

Notre-Dame de Paris

Regulamin konkursu na wykonanie 

makiety katedry Notre-Dame de Paris

 

1. Uczniowie wykonują model katedry Notre-Dame 

de Paris z dowolnych materiałów.

2. Projekt przygotowywany jest indywidualnie lub 

w zespołach dwuosobowych.

3. Uczniowie przywożą swoje prace 28 marca 2017 roku 

wraz z widocznym oznaczeniem jej autora, klasy i szkoły.

4. Oceniane będą 

 - oryginalność

- wartość estetyczna 

 



KONKURS KULINARNY

„MA TARTE GOURMANDE”

1. Uczniowie przygotowują francuską tartę.

2. Tarta może być przygotowana indywidualnie

lub w grupach dwuosobowych.

3. Tarta może być „na słodko” lub „na słono”.

4. Uczniowie przywożą ciasta 28 marca 2017 z oznaczeniem jej

    autora lub autorów, szkoły oraz klasy.

5. Tary oceniane zostaną przez specjalnie powołane jury.

6. Oceniane będą:

– smak

– wygląd, wykonanie

– oryginalność pomysłu                                   


