WAKACJE Z FRANCUSKIM
INTENSYWNE KURSY LETNIE – cours d’initiation / debiut z francuskim
terminy: 12.07-29.07 (pon-czw) lub 16.08-02.09 (pon-czw)
godziny do wyboru: 8h00-10h00 lub 12h00-14h00 lub 17h00-19h00
grupy kameralne: od 4 do 6 osób
zapisy: do 30.06
koszt: 560 zł
Na intensywnym kursie poznasz podstawy gramatyki francuskiej i podstawowe słownictwo.
Nauczysz się bardzo prostych wypowiedzi dotyczących konkretnych potrzeb życia
codziennego, przedstawiać siebie i innych, formułować podstawowe pytania dotyczące życia
prywatnego i odpowiadać na tego typu pytania. Jeśli chcesz w miarę szybko robić postępy i
jesteś gotowy pracować dość intensywnie przez 3 tygodnie, dołącz do kursu dla
początkujących. To cours d’initiation / debiut z francuskim, kurs dla wtajemniczonych. Dzięki
niemu zobaczysz, czy chcesz kontynuować w nowym roku szkolnym. Uczestnicy tego kursu
otrzymają 5% zniżki na kurs standardowy w roku szkolnym 2021/2022. Fais le premier pas!
Ćwiczymy wszystkie kompetencje językowe: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu
pisanego, pisania i mówienia.
program autorski (materiał wybrany i dopasowany przez lektora), lekcje z nativem

Ateliers de français - Quoi de 9?
dla osób na poziomie A2
terminy: 6.07-22.07 (wt, śr, czw)
godziny: 16h30-18h00
grupy kameralne: od 4 do 6 osób
zapisy: do 30.06
koszt: 315 zł
Aby tego lata nie stracić kontaktu z językiem, przyjdź do Centrum i weź udział w zajęciach
tematycznych z francuskiego. Każdego dnia nowe zagadnienie do nauki oraz powtórki
gramatyki i słownictwa. W programie wszystkie kompetencje językowe: rozumienia ze słuchu,
rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia, a także nauka dopasowana do Twoich potrzeb
(wymowa, kultura,…)
Zagadnienia, którymi się zajmiemy:
- Il est comment ? (décrire quelqu’un, donner une information sur une personne)
- on fait la fête (organiser, planifier un événement)
- raconte-moi une histoire (parler de son passé et raconter des événements passé )
- Ultra connecté (parler des médias et des nouvelles technologies)
- Tout plaqué, changer de vie (justifier un choix, exprimer une difficulté)
- La vie est belle (décrire une sensation, donner une appréciation)
- C’était mieux avant (parler de changement, raconter une histoire)
- J’ai fait des travaux (le but, exprimer le souhait, le logement)
- Santé ! (conseiller, exprimer l’obligation)

Ateliers de conversation : blablAtelier
dla osób na poziomie B1/B2
terminy: lipiec: 12, 16, 19, 23, 26 oraz sierpień: 16, 20, 23, 27, 30
godziny: poniedziałki: 15h00-16h30, piątki: 17h00-18h30
grupy kameralne: od 4 do 6 osób
zapisy: do 30.06

koszt: 30 zł za jedno spotkanie, pakiet 10 spotkań: 250 zł
Zajęcia konwersacyjne dla osób, które chcą nabrać wprawy w spontanicznym wyrażaniu
swego zdania.
Poruszymy następujące tematy : - L’écologie et la nature - Les études et le programme
ERASMUS - Détox digitale - Je t’aime, un peu, beaucoup … pas du tout - Chanson française Se déplacer écolo - Consommateurs de séries - Les fêtes de famille - Petit pays - J’en ai marre

LATO Z FRANCUSKIM DLA DZIECI

-

dla dzieci w wieku 7-10 lat lub 8-11 lat
terminy: 12.07-22.07 (pn-czw)
godziny: 10h30-13h00
grupy: od 4 do 8 osób
zapisy: do 30.06
koszt: 280 zł
Tego lata, pojedź z nami na wakacje i odkryj język francuski. Centrum zaprasza dzieci na
poznawanie francuskiego poprzez zabawę i gry, zajęcia manualne, naukę z fiszkami, piosenki
oraz wiele innych w letniej i swobodnej atmosferze.
Lato / l’été stanie się naszym głównym tematem i wokół niego się będziemy kręcić na wszelkie
sposoby:
Comment tu t’appelles ? : Przedstawianie się + kolory + liczby
Tu as des animaux : Zwierzęta (verbe avoir : j’ai / je n’ai pas)
J’ai une faim de loup : Jedzenie (j’aime / je n’aime pas)
On bouge ? : Sport (je fais / je ne fais pas)
5 fruits et légumes par jours : Owoce i warzywa (je mange/je ne mange pas)
Une âme d’artiste : Zajęcia plastyczne : lato
Habille-toi ! : Letnie ubrania (je porte)

KURS INDYWIDUALNY
termin: do ustalenia i dostosowany do potrzeb słuchacza
koszt: 70 zł /60 minut/
więcej informacji i zapisy na kursy: kursy@cpf.olsztyn.pl, mob. 504 914 186

ZAPISY NA KURSY:
Jeśli masz wątpliwości, który kurs wybrać, skontaktuj się z nami:
e-mail: kursy@cpf.olsztyn.pl, mob: 504 914 186
Uwaga!!! Zgłoszenie się na kurs jest jedynie rezerwacją. Gwarancją miejsca
w grupie jest opłata kursu lub wpłata pierwszej raty.
Dane do przelewu
Bank Ochrony Środowiska Oddział Olsztyn 60 1540 1072 2001 5013 0710 0001
(w tytule: imię i nazwisko uczestnika kursu, termin i nazwa kursu)

