
DESCRIPTIF DES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES 2019-2020 (Maternelle)

A DÉLUTÁNI SZAKKÖRÖK LEÍRÁSA 2019-2020 (Óvoda)

ARTS DU CIRQUE / CIRKUSZ SZAKKÖR

Intervenant / Tanár : Mathieu BOYER

Niveaux concernés / Korosztály : MS-GS / középső-és nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása

Après un temps de découverte et de jeux nous travaillerons à l’élaboration d’un petit spectacle qui aura lieu en fin d’année. Une initiation aux arts du cirque est proposée aux 

élèves afin de développer une aisance physique et de renforcer la confiance en soi des enfants. (jonglage, diabolos, clown, kiwidos, magie, acrobatie).

(A prévoir : une tenue de sport confortable.)

A felfedező és játékos szakasz után egy kis előadáson fogunk dolgozni, amit az év végén mutatunk be. A szakkör célja, hogy fejlessze a gyermekek mozgáskoordinációját és 

megerősítse önbizalmukat. (zsonglőrködés, ördögbot/diabolo, bohóc elemek, zsonglőr kiwido szalag, bűvészkedés, akrobatamutatványok).

(Felszerelés: kényelmes sportruházat.)

ARTS PLA

Intervenante / Tanár: Melinda OLAH

Niveaux concernés / Korosztály: MS-GS / középső és nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása :

L’activité Arts Pla est une activité artistique. .les enfants apprennent le dessin, la peinture, le pastel, tout en laissant libre court à leur imagination ,diverses techniques,styles 

artistiques et supports.

Az Arts Pla szakkör egy művészeti szakkör. A gyerekek, szabad áramlást hagyva a képzeletüknek, megtanulják alkalmazni a különböző technikákat és megismerik a különböző 

művészeti stílusokat.

ATELIER SCULPTURE / SZOBRÁSZAT

Intervenant / Tanár : Mathieu BOYER

Niveaux concernés / Korosztály : MS et GS / középső- és nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása

Nous étudierons des techniques très variées pour explorer notre imagination et développer une aisance manuelle. L’objectif de l’activité est de transmettre le plaisir de créer, de 

montrer aux élèves comment fabriquer de ses mains des œuvres originales comme des maquettes en objets de récupération, du modelage en terre cuite ou encore des piñatas en 

papier mâché.

A képzelőerőt megmozgató és a kézügyességet fejlesztő technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A foglalkozás célja, hogy átadja a gyermekek számára az alkotás örömét 

és hogy megmutassuk, hogyan tudnak saját kezükkel olyan eredeti alkotásokat készíteni egyedül, mint egy pinyátát (mexikói papírmasé szobor), agyagtárgyakat vagy akár gipsz 

öntőformát.

BALLET

Intervenante / Tanár: Barbara BEREGI

Niveaux concernés / Korosztály : GS/nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása

L’enfant découvre les mouvements techniques de base de danse classique tout en développant sa sensibilité artistique. L’enfant apprend à affiner sa motricité, comment danser et 

s’exprimer sur des musiques diverses

A gyerekek felfedezhetik a klasszikus tánc alapvető mozgástechnikáit és közben fejleszthetik művészi érzékenységüket. A gyerekek megtanulják finomítani mozgásukat, 

különböző zenéi stílusokra táncolni és kifejezni önmagukat.

CAPOEIRA

Intervenant / Tanár : Rivelis TAHINASOA

Niveaux concernés / Korosztály: MS-GS/ középső-és nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása

La Capoeira est un art martial d’origine afro‐bresitien représentée sous forme de danse, qui puise ses racines de technique de combat et rites africaines. “la Capoeira, le tout pour 

tout, pratique de sport, decouverte, reveil corporel,sens d’acrobtie, chant, eveil au sens musical, concept d’art matial, colletivité, favorise l’indentié de soi et encore beaucoup 

d’autre”.

A capoeira egy afro-brazíliai harcművészeti és táncforma, ami az afrikai harcművészet rítusaiból és metódusaiból gyökerezik. A Capoeira minden egyszerre. Sport gyakorlása, 

testtudat felébresztése, akrobatikai készségek építése, ének, zene, harcművészet, közösség és egyéniség egyszerre.

DANSES et JEUX Folkloriques / MAGYAR NÉPTÁNC , népi játékok

Intervenants/Tanár: Örs BERTALAN

Niveaux concernés / Korosztály: MS-GS / középső és nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français-hongrois / francia-magyar

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása :

Pendant ces cours, les enfants font connaissance avec des jeux traditionnels et avec les éléments de la danse hongroise. Cela va contribuer au développement de leur capacité de 

coordination, leur sens du rythme, l'emphatie et la sensibilité sociale. Nous leur présentons la culture et les coutumes traditionnelles hongroises.

A szakkörön Magyar népi gyermekjátékokat, Magyar néptáncot tanítunk a gyerekeknek. Ez fejleszti a koordinációs készségüket, ritmusérzéküket, az egymásra figyelést, a 

szociális érzékenységet. Megismertetjük velük a Magyar népi kultúrát, szokásokat az évkör ünnepeihez kapcsolódva.
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MULTISPORTS GS

Intervenante / Tanár: Franck Venelle

Niveaux concernés /Korosztály : GS / nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv: français /francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása :

Activités physiques et jeux collectifs :

But : Participer à l’épanouissement de l’enfant par la découverte et l’initiation aux activités sportives. Apprendre à respecter des règles, développer des conduites citoyennes, 

grâce à des activités ludiques.

Après un échauffement en début de séance, on cherchera à développer chez l’enfant l’adresse, l’équilibre, la concentration mais aussi la coordination manuelle, la dextérité... 

Pour terminer par un retour au calme.

Fizikai aktivitás és csapatjátékok
A cél: hozzájárulni a gyermek harmónikus fejlődéséhez a sportttevékenységen keresztül. A játékos, szórakoztató tevékenységen keresztül a gyerekek megtanulják betartani a 

szabályokat.
A foglalkozást bemelegítéssel kezdjük, majd előtérbe kerül a gyermek ügyességének, egyensúlyának, koncentrációjának, valamint kézügyességének fejlesztése...végezetül ismét 

visszatérünk a nyugalomhoz.

LOISIRS CRÉATIFS / KREATÍV FOGLALKOZÁS

Intervenante / Tanár: Rousseau Égelé Thérèse

Niveaux concernés / Korosztály: PS-MS-GS / kis-, középső- és nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása :

Les élèves seront initiés à diverses expériences artistiques.Une large gamme de supports sera proposée autour du loisir créatif : du papier, du carton, du tissu, des ciseaux, des 

paillettes, de la colle, des boules de coton, des objets en bois et encore bien d’autres matériaux, la sélection est variée et originale : tout y est pour plaire au plus grand nombre. 

Des objets innovants, originaux qui trouveront vite des petites mains créatives. Ajoutez à cela crayon, feutre, peinture par exemple en réunissant les enfants autour d'un projet 

créatif amusant par thème. Avec la mode du DIY (Do It Yourself), nos enfants veulent aussi créer, construire, modeler et fabriquer des objets bien à eux. À la fin du cours, 

A gyerekek különféle művészeti tapasztalatokat fognak gyűjteni. Sokféle anyagot fognak felhasználni a kreatív foglalkozások során: papírt, kartont, szövetet, ollót, flittereket, 

ragasztót, vattapamacsot, fa tárgyakat és még sok minden mást. Tegyük ehhez hozzá a ceruzát, filctollat, festéket, és a gyerekek máris egy szórakoztató kreatív projekt közepén 

találják magukat. A DIY (Csináld Magad ) szellemében a gyerekek szeretik saját tárgyaikat megtervezni, modellezni és létrehozni. A foglalkozások végén minden gyerek 

hazaviheti a saját maga által létrehozott tárgyat.

Yoga pour Enfants / Gyerek jóga

Intervenante / Tanár: KOLOZSVÁRINÉ NAGY, Judit

Niveaux concernés / Korosztály: MS-GS / középső és nagycsoport

Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français, hongrois / francia, magyar

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása :

La pratique du yoga, entre autres, detend et régénere le mental des enfants, augmente la souplesse et force naturelle de leur muscles, se concentrant sur la santé de la colonne 

vertébrale et sur la conscience de la posture appropriée, améliore la concentration et apport aux enfants équilibre et clarté d'esprit. Les cours se composent des postures (asanas), 

de la relaxation, des exercices de la respiration, de la méditation toutes adaptées à cet age et du jeu. Le yoga pour enfants avant tout est une activité ludique et joyeuse pendant 

laquelle il y a toujours de temps et possibilité á exprimer des sentiments et des experiences.

A jóga gyakorlása, többek között, ellazítja regenerálja a gyerekek elméjét, növeli hajlékonyságukat és izomerejüket, szem előtt tartva a gerinc egészségét és a helyes testtartást, 

növeli a koncentrációs készséget. Az órák ászanák gyakorlásából, relaxációból, légzőgyakorlatokból, és meditációból állnak, mindezt természetesen az életkori sajátságokhoz 

igazítva, játékos formában.
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