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wakacyjne Warsztaty
dla dzieci

WARSZTATY KREATYWNE
Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM
LATO 2019
- odkrywanie języka francuskiego, jego melodii, dźwięków, intonacji
- nauka pierwszych praktycznych zwrotów w języku francuskim
- poznawanie kultury francuskiej i kultur frankofońskich
- rozwijanie umiejętności artystycznych i kreatywnego myślenia
- praktyczne zajęcia twórcze i rozwijanie wiedzy
- nauka i zabawa we francuskim otoczeniu, w miłej francuskojęzycznej atmosferze

Warsztaty wakacyjne
Francuski i chór
prowadzenie: Waldemar Sutryk – dyrygent
W ramach warsztatów oferujemy zajęcia wokalno-aktorskie, które zakończą się w
 ystawieniem
krótkiego przedstawienia “Noc w teatrze”. Pod fachowym okiem dzieci nauczą się tajników emisji
głosu, śpiewu solowego i chóralnego. Musical “Noc w teatrze” pozwoli dzieciom poznać arkana
sztuki aktorskiej i dobrze się bawić przy kreowaniu postaci, kostiumów i makijażu scenicznego.
Uczestnicy nauczą się też kilku znanych piosenek w języku francuskim. Zapewniamy wspaniałą
przygodę z muzyką i aktorstwem.

Termin: 24-28 czerwca

Francuski, moda i kostium
prowadzenie: Justyna Cieślik-Płusa – kostiumograf
Dzieci:
Warsztaty kostiumów dla dzieci to nauka francuskiego i kreatywna zabawa w tworzenie postaci.
Zawodowy kostiumograf I wykładowca na ASP w Łodzi przygotuje kostiumy i nauczy d
 zieci
projektowania. Końcowym etapem warsztatów będzie uczestnictwo dzieci w sesji z
 djęciowej.
Warsztaty dotyczyć będą: projektowania kostiumów, kreowania postaci, charakteryzacji,
rekwizytów, kukiełek, różnego rodzaju teatrów, sesji fotograficznych.
Młodzież (kostium i wizerunek):
Prowadząca warsztaty opowie młodzieży o swoim doświadczeniu na planie filmowym,
o możliwościach kreowania swojego wizerunku, o problemach współczesnej młodzieży
(np. jak odnaleźć się we współczesnym świecie pięknego obrazka reklamowego), o tym jak się
ubrać na egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną. Całość kończy sesja zdjęciowa.

Termin: 1-5 lipca

Francuski i ekologia
prowadzenie: lektorzy Alliance Française Łódź
W ramach warsztatów dzieci zapoznają się z wieloma ważnymi w dzisiejszych czasach kwestiami
ekologicznymi oraz nauczą się niektórych francuskich zwrotów i słów związanych z ekologią.
W sposób praktyczny przekonają się, że recykling, bioróżnorodność, czy dbałość o środowisko
są ważne dla ich przyszłości oraz mogą być źródłem satysfakcji i zabawy. Zbudujemy samolot,
zrobimy zielnik, stworzymy ważne ekosystemy i naprawdę świetnie będziemy się bawić...
po francusku…

Termin: 8-12 lipca, 19-23 sierpnia

Francuski i piosenka
prowadzenie: Lucas Dymny – dyrektor Alliance Française Łódź, muzyk
Śpiewajmy po francusku!
Francuski to śpiewny język, niezależnie od tego czy rozumiemy słowa, czy nie. Z
 apraszamy
do poznania języka francuskiego poprzez jeden z najbardziej charakterystycznych jego
aspektów i ciągle żywą tradycję, jaką jest piosenka francuska! Od Piaf do Zaz, od Treneta
do Thomasa Farsena, piosenka francuska to ponad wiek historii Francji. Proponujemy naukę
i odkrywanie piosenek XX wieku, ale także współczesnych. Jeśli gracie na jakimś instrumencie,
śpiewacie lub po prostu kochacie muzykę, serdecznie zapraszamy!

Termin: 26-30 sierpnia

Zajęcia:
poniedziałek-piątek: 9.00-12.00
Ilość godzin (45 min):
20
Grupy wiekowe:
7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat
Cena:
350 PLN
Rabaty:
*20% zniżki dla osób, które zapiszą się przed 20 czerwca
**50% zniżki dla drugiego i kolejnego dziecka

Kontakt:
ul. Drewnowska 58A /Manufaktura/
kursy@aflodz.pl
tel.: 42 633 22 38, 42 661 90 80
www.aflodz.pl
facebook.com/aflodz
instagram.com/aflodz

