„ NALI ET PACO A LA MATERNELLE” 2018
Konkurs plastyczny dla przedszkolaków
uczących się języka francuskiego
I EDYCJA

Organizatorzy:

Instytut Francuski w Polsce
Miasto Piastów
Szkoła j. francuskiego CHOUETTE

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY I NAJCIEKAWSZY KOMIKS
ILUSTRUJĄCY NOWE PRZYGODY NALI ET PACO.
Słuchaj przygód żyrafki Nali i papugi Paco na www.institutfrancais.pl
zakładka Dla dzieci i młodzieży :
https://www.institutfrancais.pl/fr/evs/cty/nali-la-girafe-voyageuse

Zapraszamy całe grupy przedszkolne uczące się języka francuskiego do
udziału w konkursie na przedstawienie za pomocą komiksu najciekawszej,
wymyślonej przygody Nali i Paco. Celem konkursu jest propagowanie
nauki języka francuskiego od najmłodszych lat, promowanie pracy
grupowej oraz warsztatowej metody nauczania.

1. Praca polega na zilustrowaniu nowej, wymyślonej przez dzieci w
jednej grupie przedszkolnej, przygody żyrafki Nali i papugi Paco za
pomocą komiksu.

Wiek uczestników 3-5 lat.
2. Prace powinny być wykonane w grupie. Każde dziecko powinno
wziąć udział w tworzeniu komiksu. Powinna powstawać pod
kierunkiem nauczyciela.
3. Każda grupa chcąca wziąć udział w konkursie powinna wysłuchać
kilku odcinków „Przygód żyrafy Nali”, aby zrozumieć, na czym
polega każda z przygód.
4. Praca powinna zawierać cztery okienka. Technika pracy jest
dowolna, ale musi mieć format a3 (w układzie poziomym), i powinna
być łatwa do przesłania np. w tubie bądź w usztywnionej kopercie.
5. Na odwrocie pracy należy umieścić dane : nazwę przedszkola,
nazwę grupy oraz imię i nazwisko nauczyciela kierującego
projektem.
6. Prace należy przekazać organizatorom do 30 maja 2018 na adres :
Szkoła j. francuskiego CHOUETTE, Agnieszka Spisacka-Kraciuk,
ul. Wiosny Ludów 13a, 02-495 Warszawa. Telefon kontaktowy
502 319 793.
7. Prace, które nie będą odpowiadały ustalonym kryteriom, nie zostaną
przyjęte.
8. Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu. Delegacja zwycięskiej grupy
wraz z panią nauczycielką koordynująca projekt, zostanie
zaproszona do Urzędu Miasta Piastowa lub Instytutu Francuskiego,
gdzie odbierze nagrody z rąk Pani Attachée ds. współpracy
językowej Roselyne Marty oraz Pana Burmistrza Miasta Piastowa,
Grzegorza Szuplewskiego.
9. Ponadto nagrodzone prace, zostaną w przyszłym roku szkolnym
wykorzystane podczas pierwszej edycji konkursu w szkołach
podstawowych, jako materiał wizualny do stworzenia scenariusza
kolejnego odcinka „Przygód żyrafy Nali”.
W imieniu organizatorów
AgnieszkaSpisacka-Kraciuk
kontakt@chouette.com.pl
tel. 502 319 793

