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Journées du Jeune Apprenant à Bucarest 

Zilele « Franceza pentru cei mici » 

28-29 aprilie 2015 

 

Două zile de descoperire a limbii franceze 

- Ateliere şi cursuri pentru copii între 4 şi 7 ani 

- Teatru de marionete 

- Expoziţii 

A treia ediţie a zilelor « Franceza pentru cei mici » 

28 – 29 aprilie Institul Cultural Francez din Bucureşti 

Institutul Francez din București invită copiii din învăţământul preșcolar si primar 

precum la două zile dedicate metodelor de predare a limbii franceze pentru cei mici. 

 

ATELIERE PROPUSE 

1) Mes premiers pas en français 

În grupuri de câte 15, copiii vor participa la o serie de ateliere interactive de limba franceză. 
Pornind de la cărţi de literatură pentru copii, autorii propun o secvenţă bazată pe o gamă de 
acţiuni senso-motrice care solicită jocul și acţiunea, activităţi interdisciplinare deschise către 
lume şi un asortiment de cântecele.  

2) Créer et illustrer avec Céline Herrmann 

Céline Herrmann, autor şi ilustrator la Editura Ecole des Loisirs, invită copiii să descopere unul 
dintre albumele sale şi să îl reinterpreteze prin activităţi de colaj. 

3) Covoraşul cu poveşti 

Hai să pornim într-o călătorie în lumea povestilor!  Folosindu-ne de  imaginaţie învăţăm să 
relatăm cât mai inedit poveşti îndrăgite de toată lumea. Veţi face cunoştinţă cu o multe personaje 
hazlii, le veţi da viată şi veţi trăi poveştile alături de ele, descoperind astfel magia cuvintelor. 

4) Scientifiques en briques 

Bricks 4 Kidz este un concept de educație creativă prin care copiii învață, construiesc 
şi se joacă cu piese LEGO®. Educația prin joc are la bază kit-urile Bricks 4 Kidz cu 
piese LEGO® și planuri de construcție tematice. Ce e o invenţie? Ce este energia? Ce e 
o invenţie? Ce-ar fi să construim o moară de vânt? Să construim modelul motorizat şi 
să pornim într-o călătorie prin lumea energiei  eoliene!   

5) Laboratorul de artă 

Laboratorul de artă e ocazia ideală să vă familiarizaţi, în limba franceză, cu istoria, ideile şi 
curentele artistice, din Antichitate şi până în zilele noastre! 
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6) Numériludiques 

Un atelier digital în cadrul căruia copiii sunt invitaţi să descopere limba franceză prin jocuri, 
lecturi interactive şi aplicaţii amuzante pe tabletă şi pe calculator. 

7) Atelier de muzica 

Un atelier antrenant, vocal şi jucăuş  în care copiii vor interpreta primul lor cântecel în limba 
franceză! 

 

Spectacol de marionete bilingv 

Ferma Veselă  
 

Intr-o bună zi stăpânii unei ferme din sudul Franţei decid să se mute la oraş lasând în 
urma lor o întreagă harababura. Tetracoq, Cocoşul năzdrăvan, Căţelul meloman, Motanul 
dansator şi Vulpiţa cea şireată devin astfel salvatorii fermei. 
 
Ei vor avea de acum mare grijă, cu cântec, dans şi voie bună, de animăluţe, de grădină, 
dar şi de domnul Măr, doamna Pară, domnişorul Strugurel şi domnişoara Piersicuţă, 
inveselind-o  pe Zâna Florilor, personaj plin de candoare şi culoare de la care vom învăţa 
cum să protejăm natura. Eroii noştrii trebuie să fie foarte atenţi căci Fermierul îmbufnat 
le-a pus gând rău şi le va sta mereu în cale. 
 
Un spectacol bilingv interactiv, muzical şi educativ cu actori, papuşi, mascote şi 
marionete pentru cei ce vor să înveţe limba franceză într-un mod inedit şi amuzant. 
 


