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DESCRIPTIF DES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES ET PETIT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2021-2022 
A DÉLUTÁNI SZAKKÖRÖK ÉS A KIS ZENEI KONZERVATÓRIUM LEÍRÁSA 2021-2022 (Alsó tagozat)

APPRENTISSAGE DU Français PAR LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE / A FRANCIA NYELV GYAKORLÁSA A 
GYERMEKIRODALOM SEGÍTSÉGÉVEL
Intervenante / Tanár: Julianna SOMMER
Niveaux concernés / Korosztály : GS / nagycsoport
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása :
La littérature de jeunesse permet de nourrir l’imaginaire des enfants, de construire des activités de communication orale et de 
maîtrise de la langue et de faire découvrir le monde au travers de textes qui présentent des modes de pensée et des points de 
vue variés. On y trouve des thèmes quotidiens en rapport avec le « réel », les centres d’intérêt et les grandes interrogations des 
petits enfants : le passé, le futur, la vie, les activités, la famille, l’amitié, la place dans le groupe. Pendant l’activité, nous offrons 
des lectures vivantes aux enfants, nous discutons ensemble de l’histoire et nous proposons des activités ludiques pour les aider 

A foglalkozás leírása :
A gyermekirodalom lehetővé teszi a gyerekek képzeletvilágának gazdagítását, szóbeli kommunikációs gyakorlatok felépítését 
és a körülöttünk lévő világ felfedezését olyan műveken keresztül, amik különféle gondolatvilágokat és nézőpontokat mutatnak 
be. Minden, a gyermekeket érdeklő és a "valósággal" kapcsolatos témát megtalálunk, mint a múlt, a jövő, az élet, a család, a 
barátság, a csoportban elfoglalt helyünk stb. A szakkör foglalkozás során érdekes olvasmányokat ajánlunk a gyerekeknek, 

            
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
Après un temps de découverte et de jeux nous travaillerons à l’élaboration d’un petit spectacle qui aura lieu en fin d’année. Je 
propose une initiation aux arts du cirque pour les élèves afin de développer une aisance physique et de renforcer la confiance 
Au programme :
Jonglage : La discipline favorite des saltimbanques. Viens apprendre à jongler avec des foulards et des balles.
Magie : Manipulation et prestidigitation, nous verrons comment subjuguer les spectateurs en faisant voler, apparaître ou disparaît   
Acrobatie : Nous apprendrons à se faire confiance en réalisant des pyramides humaines, roues et portés.

Frais supplémentaires: Tenue de sport

A foglalkozás leírása
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, 
A programban szerepel:
Zsonglőrködés : A cirkuszosok kedvenc műfaja. Gyere, tanuld meg, hogyan kell zsonglőrködni labdákkal és kendőkkel.
Bűvészet : Varázslat és megtévesztés: megtanuljuk, hogyan lehet a közönséget elkápráztatni tárgyak eltűntetésével.
Akrobatika : Megtanulunk bízni egymásban és magunban: emberi piramis, cigánykerék, egymást tartó akrobatikus elemek segítsé

Járulékos költség: Sportruházat

ART ET SES TECHNIQUES / MŰVÉSZI TECHNIKÁK
Intervenante / Tanár: Melinda OLAH
Niveaux concernés / Korosztály: MS-GS / középső és nagycsoport
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité
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.

A foglalkozás leírása
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.
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DESCRIPTIF DES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES ET PETIT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2021-2022 
A DÉLUTÁNI SZAKKÖRÖK ÉS A KIS ZENEI KONZERVATÓRIUM LEÍRÁSA 2021-2022 (Alsó tagozat)

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
Nous étudierons des techniques très variées pour explorer notre imagination et développer une aisance manuelle.
Nous réaliserons plusieurs expositions à l’occasion d’événements scolaires : fêtes de Noël, portes ouvertes, fêtes de fin d’année 
scolaire. 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 piñatas en papier mâché, de la poterie ou encore des moulages en plâtre.

Frais supplémentaires: Blouse de protection

A foglalkozás leírása
A képzelőerőt megmozgató és a kézügyességet fejlesztő technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Több kiállításunk lesz a 
tanév során: karácsonykor, nyílt napokon, év végi ünnepségen. 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 

Járulékos költségek: Festőköpeny

BALLET/BALETT
Intervenante / Tanár: Barbara BEREGI
Niveaux concernés / Korosztály : GS/nagycsoport
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
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

Frais supplémentaires: une tenue de ballet

A foglalkozás leírása
A gyermek felfedezi a klasszikus tánc alapvető technikai mozgását, miközben fejleszti művészi érzékenységét. 
A gyermek megtanulja finomítani motorikus képességeit, táncolva kifejeznie önmagát.

Járulékos költségek: Balettruha

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
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”.

Frais supplémentaires: Chaque annee, on organise un festival international ici a Budapest,trois jours, et on propose divers 
ateliers relatifs a la capoeira.Et remise de ceinture pour les eleves.FRAIS: 20000FT 

A foglalkozás leírása
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, 

Járulékos költségek: Minden évben rendezünk egy 3 napos nemzetközi eseményt Budapesten, ahol a gyerekek megkaphatják 



3/

DESCRIPTIF DES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES ET PETIT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2021-2022 
A DÉLUTÁNI SZAKKÖRÖK ÉS A KIS ZENEI KONZERVATÓRIUM LEÍRÁSA 2021-2022 (Alsó tagozat)

ÉVEIL MUSICAL / ZENEI ÉBREDÉS

Niveaux concernés / Korosztály : PS-MS-GS / kis-, középső- és nagycsoport
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Découverte de la musique, des premiers instruments, des premiers sont et des rythmes. L’enseignement se fait dans un cadre 

A foglalkozás leírása
A zene világának, az első hangszerek, az első énekek és ritmusok felfedezése, játékos tanulás keretében.

LOISIR CRÉATIF/ KREATÍV HOBBI
Intervenante / Tanár: BORDIER-DUCOS Marion
Niveaux concernés / Korosztály : MS/MS / középső- és nagycsoport
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása :
Votre enfant va apprendre à construire, dessiner, réaliser des oeuvres en utilisant différentes techniques et différents matériaux.
L’objectif c’est de lui apprendre à faire par lui-même et prendre du plaisir.

A foglalkozás leírása :
Gyermeke megtanul építeni, rajzolni, alkotásokat készíteni különböző technikák és anyagok felhasználásával.
A cél megtanítani neki egyedül alkotni és szórakozni.
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DESCRIPTIF DES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES ET PETIT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2021-2022 (Élémentaire)
A DÉLUTÁNI SZAKKÖRÖK ÉS A KIS ZENEI KONZERVATÓRIUM LEÍRÁSA 2021-2022 (Alsó tagozat)

ACTIVITÉ SPROTIVE VARIÉE /MULTISPORT SPORT EGYESÜLET KERETÉBEN
Intervenant/Tanár: CADOR Éva
Niveaux concernés / Korosztály : CM1-CM2-6ème / 4-5-6. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Dans le cadre de l’association sportive du lycée, votre enfant va pratiquer des sports variés avec des camarades des classes de CM1-CM2-6e.
Les enseignants de sport du secondaire assurent ces enseignements.

Frais supplémentaire: Tenue de sport.

A foglalkozás leírása
A középiskolai sportegyesület keretében gyermeke különféle sportokat fog gyakorolni a 4-5-6. osztályos tanulókkal.
Középiskolai testnevelő tanárok tartják ezeket a foglalkozásokat.

Járulékos költségek: sportruházat.

APPRENTISSAGE DU Français PAR LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE / A FRANCIA NYELV GYAKORLÁSA A GYERMEKIRODALOM 
SEGÍTSÉGÉVEL
Intervenante / Tanár: Julianna SOMMER
Groupes / Korosztály : CP / 1. osztály
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása :
La littérature de jeunesse permet de nourrir l’imaginaire des enfants, de construire des activités de communication orale et de maîtrise de la langue et de faire 
découvrir le monde au travers de textes qui présentent des modes de pensée et des points de vue variés. On y trouve des thèmes quotidiens en rapport avec le 
« réel », les centres d’intérêt et les grandes interrogations des petits enfants : le passé, le futur, la vie, les activités, la famille, l’amitié, la place dans le groupe. 
Pendant l’activité, nous offrons des lectures vivantes aux enfants, nous discutons ensemble de l’histoire et nous proposons des activités ludiques pour les aider à 
progresser activement en français autour des thèmes abordés dans les livres.

A foglalkozás leírása :
A gyermekirodalom lehetővé teszi a gyerekek képzeletvilágának gazdagítását, szóbeli kommunikációs gyakorlatok felépítését és a körülöttünk lévő világ 
felfedezését olyan műveken keresztül, amik különféle gondolatvilágokat és nézőpontokat mutatnak be. Minden, a gyermekeket érdeklő és a "valósággal" 
kapcsolatos témát megtalálunk, mint a múlt, a jövő, az élet, a család, a barátság, a csoportban elfoglalt helyünk stb. A szakkör foglalkozás során érdekes 
olvasmányokat ajánlunk a gyerekeknek, együtt megbeszéljük a történetet és kötetlen feladatokon keresztül segítjük a nyelvtudásuk aktív fejlesztését.

ATELIER DESSIN / RAJZ SZAKKÖR
Intervenant / Tanár : Marion DUCOS
Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 et CM1-CM2 / 1-2-3 és 4-5. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité
Découverte du dessin et de la peinture en utilisant différentes techniques de dessin (crayons, pastels, gouache), pour apprendre à dessiner les lignes, les 
volumes….
Découverte des différents courants artistiques et artistes peintres par le biais d’une courte vidéo-projection.
Pour chaque séance un thème différent sera abordé en fonction de l’âge des enfants avec pour cela une œuvre, une technique ( par exemple Keith Haring pour le 
côté coloré,
Matisse pour ces collages, Picasso pour le cubisme, Henry Rousseau pour la végétation luxuriante…)
L’atelier sera ainsi abordé de cette manière :
- Présentation d’une œuvre avec une discussion.
- Explication de la technique et démonstration.
- Dessin avec mise en pratique de la thématique abordée

Frais supplémentaires: Tablier, Palette plastique et gobelet, Pinceaux n°2, 4,6,10, 12, Crayon hb, 2B, 2H, 1 boite de pastels, 1 carton à dessin format A3
+ leur trousse avec gomme, ciseaux et régle.

A foglalkozás leírása
A rajz és a festészet felfedezése a különböző technikákon keresztül (ceruza, kréta, festék). Rövid videókon keresztül a különböző festők és művészeti irányzatok 
bemutatása. 
Minden foglalkozáson egy-egy mű, vagy technika, a résztvevő gyerekek életkorának megfelelő bemutatásával kezdünk, megbeszéljük a művet, elmagyarázom és 
bemutatom a technikát, majd a gyakorlatban használjuk azt a rajzolás során.

Járulékos költség: Festőköpeny, festőpaletta és vizes edény, ecsetek, ceruzák, 1 doboz kréta, A3 rajztábla, + a gyerekek tolltartója

ARTS DU CIRQUE / CIRKUSZ SZAKKÖR
Intervenant / Tanár : Mathieu BOYER
Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité
Après un temps de découverte et de jeux nous travaillerons à l’élaboration d’un petit spectacle qui aura lieu en fin d’année. Je propose une initiation aux arts du 
cirque pour les élèves afin de développer une aisance physique et de renforcer la confiance en soi des enfants.
Au programme :
Jonglage : La discipline favorite des saltimbanques. Viens apprendre à jongler avec des foulards et des balles.
Magie : Manipulation et prestidigitation, nous verrons comment subjuguer les spectateurs en faisant voler, apparaître ou disparaître des objets.
Acrobatie : Nous apprendrons à se faire confiance en réalisant des pyramides humaines, roues et portés.

Frais supplémentaires: Tenue de sport

A foglalkozás leírása
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).
A programban szerepel:
Zsonglőrködés : A cirkuszosok kedvenc műfaja. Gyere, tanuld meg, hogyan kell zsonglőrködni labdákkal és kendőkkel.
Bűvészet : Varázslat és megtévesztés: megtanuljuk, hogyan lehet a közönséget elkápráztatni tárgyak eltűntetésével.
Akrobatika : Megtanulunk bízni egymásban és magunban: emberi piramis, cigánykerék, egymást tartó akrobatikus elemek segítségével

Járulékos költség: Sportruházat
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DESCRIPTIF DES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES ET PETIT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2021-2022 (Élémentaire)
A DÉLUTÁNI SZAKKÖRÖK ÉS A KIS ZENEI KONZERVATÓRIUM LEÍRÁSA 2021-2022 (Alsó tagozat)

ART ET SES TECHNIQUES / MŰVÉSZI TECHNIKÁK
Intervenante / Tanár: Melinda OLAH
Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité
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, apprendre à dessiner c’est surtout apprendre à regarder.

A foglalkozás leírása
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. A rajzolás megtanulása főként a látásmód megtanulását jelenti.

ATELIER SCULPTURE / SZOBRÁSZAT
Intervenant / Tanár : Mathieu BOYER
Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité
Nous étudierons des techniques très variées pour explorer notre imagination et développer une aisance manuelle.
Nous réaliserons plusieurs expositions à l’occasion d’événements scolaires : fêtes de Noël, portes ouvertes, fêtes de fin d’année scolaire. 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 piñatas en papier mâché, de la 
poterie ou encore des moulages en plâtre.

Frais supplémentaires: Blouse de protection

A foglalkozás leírása
A képzelőerőt megmozgató és a kézügyességet fejlesztő technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Több kiállításunk lesz a tanév során: karácsonykor, nyílt 
napokon, év végi ünnepségen. 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.

Járulékos költségek: Festőköpeny

BALLET/BALETT
Intervenante / Tanár: Barbara BEREGI
Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
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

Frais supplémentaires: une tenue de ballet

A foglalkozás leírása
A gyermek felfedezi a klasszikus tánc alapvető technikai mozgását, miközben fejleszti művészi érzékenységét. 
A gyermek megtanulja finomítani motorikus képességeit, táncolva kifejeznie önmagát.

Járulékos költségek: Balettruha

CAPOEIRA
Intervenant / Tanár : Rivelis TAHINASOA
Niveaux concernés / Korosztály: CP-CE1-CE2 et CM1-CM2-6ème/ 1-2-3. és 4-5-6. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité
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”.

Frais supplémentaires: Chaque annee, on organise un festival international ici a Budapest,trois jours, et on propose divers ateliers relatifs a la capoeira.Et remise 
de ceinture pour les eleves.FRAIS: 20000FT 

A foglalkozás leírása
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.

Járulékos költségek: Minden évben rendezünk egy 3 napos nemzetközi eseményt Budapesten, ahol a gyerekek megkaphatják az öveket is. Költsége 20 000 Ft.

CHORALE / KÓRUS

Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Dans le cadre du petit conservatoire de musique votre enfant pratiquera le chant une fois par semaine pendant 60 minutes dans une chorale dirigée par un chef 
de choeur.

A foglalkozás leírása
A kis zenei konzervatóriumban gyermeke hetente egyszer, 60 perces óra keretében, kórusvezető irányításával részt vesz a kórus munkában.
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DESCRIPTIF DES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES ET PETIT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2021-2022 (Élémentaire)
A DÉLUTÁNI SZAKKÖRÖK ÉS A KIS ZENEI KONZERVATÓRIUM LEÍRÁSA 2021-2022 (Alsó tagozat)

DANSE DE SCÉNE/SZÍNPADI TÁNC
Intervenante / Tanár: Barbara BEREGI
Niveaux concernés / Korosztály : CM1-CM2-6ème / 4-5-6. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Les danseurs de scéne apprennent plusieurs styles de dance pl:ballet, jazz, show, musical ect.. ansi, leure culture du mouvement est diversifiée. Les 
chorégraphies de group sont composées d' éléments dansants spectaculaires, qui améliorent la coordination des mouvements et l' endurances.

A foglalkozás leírása
A színpadi táncosok többféle táncstílust tanulnak pl:balett, jazz, show, musical stb.. így mozgáskultúrájuk sokszínű. A csoportos koreográfiák táncos, látványos 
elemekből állnak, melyek fejlesztik a mozgáskoordinációt és állóképességet.

DANSES TRADITIONNELLES / TRADÍCIONÁLIS TÁNCOK
Intervenant / Tanár : Yves-André GOMEZ
Niveaux concernés / Korosztály : CE2-CM1-CM2 / 3-4-5. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia (hongrois si besoin / szükség esetén magyar)

Descriptif de l’activité
Danses de France et de Hongrie dites moldaves
Connaissance et maîtrise de l’espace
Danser au rythme d’une musique
Prendre connaissance d’un patrimoine traditionnel
Savoir danser à plusieurs
Utiliser l’apprentissage des danses comme activité rééducatrice

A foglalkozás leírása
Francia és magyar (moldáv) néptáncok
Térérzék fejlesztése
Tánc a zene ritmusára
Hagyományaink megismerése
Együtt táncolás
A tánctanulást fejlesztő tantárgyként felhasználva

ECHECS / SAKK 
Intervenant / Tanár : Bernard MESSIN
Niveaux concernés / Korosztály: CP-CE1-CE2 et CM1-CM2/ 1-2-3. és 4-5. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité / A foglalkozás leírása
Entrainement et tounoi
Edzés és bajnokság

ESCRIME / VÍVÁS AS
Intervenant/Tanár: KERESZTESI András
Niveaux concernés / Korosztály : CM1-CM2-6ème / 4-5-6. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Pratique de l’escrime, sport de grande tradition dans le cadre de l’association sportive du lycée.
Les enseignants de sport du secondaire assurent ces enseignements.

Frais supplémentaire: Tenue de sport.

A foglalkozás leírása
A középiskolai sportegyesület keretében a nagy hagyományokra visszatekintő vívás gyakorlása.
Középiskolai testnevelő tanárok tartják ezeket a foglalkozásokat.

Járulékos költségek: sportruházat.

FOOTBALL/ FUTBALL
Intervenant/Tanár: LAIDLI Mokrane
Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 et CM1-CM2-6ème / 1-2-3 és 4-5-6. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Pratique du football dans un cadre ludique mais aussi compétitif.

Frais supplémentaire: tenue de football.

A foglalkozás leírása
A futballt gyakorlása szórakoztató, ugyanakkor versenyszellemű környezetben.

Járulékos költségek: futball felszerelés
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GRS/RSG
Intervenante / Tanár: Barbara BEREGI
Groupes /Korosztály : CP-CE1-CE2/ 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv: français /francia

Descriptif de l’activité
La gymnastique rithmique est une discipline olympique intégrant dés éléments de danse, de ballet et d' acrobatie. Le but de ce cours:promouvoir la bonne santé 
et l'activité physique.
Les engins: ruban, ballon, corde, cerceau, massues.

Frais supplémentaires: Une tenue de gymnastique, un ballon et un ruban

A foglalkozás leírása:
A ritmikus gimnasztika a tánc, a balett és az akrobatika elemeit integráló olimpiai sportág. Ennek a tanfolyamnak a célja:a jó egészség és fizikai aktivitás 
elősegítése.
Kéziszerek:szalag, labda, kötél, karika, buzogány.

Járulékos költségek: Gimnasztika ruha, labda és szalag

INSTRUMENT MUSICAL/ HANGSZER

Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Dans le cadre du petit conservatoire de musique votre enfant pratiquera l'instrument choisi une fois par semaine pendant 30 minutes avec un professeur particulier
Attention: Pour chaque cours d’instrument, une heure de théorie musicale est obligatoire. Vous devez donc procéder à l’inscription de votre enfant à un cours de 
théorie musicale.

A foglalkozás leírása
A kis zenei konzervatóriumban gyermeke hetente egyszer, 30 perces óra keretében, magántanárnál gyakorol a választott hangszeren.
Figyelem! Minden egyéni hangszeróra esetében heti egy óra szolfézsra is kötelező jelentkezni.

MULTI SPORTS / MULTISPORT
Intervenants / Tanárok : Mihály BUKOR, MESSIN Bernard
Groupes / Korosztály: CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité 
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 oculo 
manuelle, la dextérité... Pour terminer par un retour au calme.
Activités proposées: 
athlétisme, badminton, «  ultimate » (frisbee), sports collectifs (hockey, handball, rugby)...
Axes de travail:
Respecter des règles.
Combiner différentes actions: dribbler, courir, se placer, lancer...
Connaître son rôle dans différentes organisations de jeu.
Développer des conduites sociales et citoyennes.

A foglalkozás leírása:
A foglalkozás célja, hogy a sporttevékenységek megismertetésével hozzájáruljunk a gyermekek fejlődéséhez. A játékos tevékenységeken keresztül a gyerekek 
megtanulják betartani a szabályokat, fejlesztjük a csapatmunkát.
Bemelegítés után fejlesztjük a gyermek ügyességét, egyensúlyérzékét, koncentrációs képességét, kézügyességet… A végén relaxációval fejezzük be a 
foglalkozást.
Meghirdetett foglalkozások:
atlétika, tollaslabda, frizbi, csapatsportok (gyeplabda, kézilabda, rögbi)…
A foglalkozás során a következő területeket fejlesztjük:
Szabálykövetés.
Különböző mozgástechnikák kombinálása: futás, helyezkedés, dobás, cselezés...
Tudni mi a szerepünk a különböző játékformákon belül.
Mások iránt felelős viselkedést.

TENNIS DE TABLE / PING PONG
Intervenant/Tanár: HYJAZI Angélina - Bernard MESSIN
Groupes /Korosztály : CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Pratique du tennis de table, première approche ou perfectionnement. Enseignement des gestes basiques, match, tournois, le tout dans un esprit sportif et 
ludique. Suivi de l’évolution des participants, conseils adaptés à chacun.

Frais supplémentaires: Éventuellement une raquette

A foglalkozás leírása
Ping-pong, kezdőknek és haladóknak is. Az alapmozdulatok elsajátítása, meccsek, versenyek, mindez sportos és játékos hangulatban. Személyre szóló tanácsok 
és a fejlődés követése egyénenként.

Járulékos költségek: Esetleg egy ping-pong ütő
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THÉORIE MUSICALE / SZOLFÉZS

Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1-CE2 / 1-2-3. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Dans le cadre du petit conservatoire de musique votre enfant apprednra la théorie musicale une fois par semaine pendant 60 minutes dans un group dirigé par un 
professeur de musique.

A foglalkozás leírása
A kis zenei konzervatóriumban gyermeke hetente egyszer, 60 perces óra keretében, csoportos foglalkozáson egy zenetanár irányításával tanulja a zeneelméletet.

VALLEY BALL / RÖPLABDA AS
Intervenant/Tanár: VALAT Colas
Niveaux concernés / Korosztály : CM1-CM2-6ème / 4-5-6. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia

Descriptif de l’activité
Pratique de vollay ball dans le cadre de l’association sportive du lycée.
Les enseignants de sport du secondaire assurent ces enseignements.

Frais supplémentaire: Tenue de sport.

A foglalkozás leírása
A középiskolai sportegyesület keretében a vívás gyakorlása.
Középiskolai testnevelő tanárok tartják ezeket a foglalkozásokat.

Járulékos költségek: sportruházat.



ATELIER THEATRE / SZÍNJÁTSZÓKÖR
Intervenant / Tanár : Florian Marx - Gaële Le Hannier
Niveaux concernés / Korosztály : CE2-CM1-CM2 / 3-4-5. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français / francia

Descriptif de l’activité
Apprentissage et perfectionnement des techniques théâtrales, apprentissage et développement du je        
Mise en scène d'une pièce de théâtre et représentation dans un festival de théâtre francophone intern   

Frais supplémentaires: 5000,-/enfant pour un T-shirt imprimé

A foglalkozás leírása
A színházi technikák elsajátítása és tökéletesítése, a színjátszás gyakorlása.
Egy színdarab színpadra állítása és részvétel egy Európában megrendezésre kerülő, francia nyelvű s  

Járulékos költségek: Fejenként 5000 Ft egyenpólóra.

ATHLETISME-COURSE-SAUT / ATLÉTIKA-FUTÁS-UGRÁS
Intervenant / Tanár : Zsolt GEDEON
Niveaux concernés / Korosztály : CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 / 1-2. és 3-4-5. évfolyam
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : anglais, hongrois / angol, magyar

Descriptif de l’activité
Le but principal est de faire aimer l'athlétisme, dans une ambience ludique. Il est important d'aimer la    

Frais supplémentaires:  Baskets de course

A foglalkozás leírása
Elsődlegesen az atlétika sportág megszerettetése a cél, mindezt játékos formában. Fontos a futás és   

Járulékos költségek: Futócipő



          eu d'acteur et de la mise en scène.
               national en Europe.

            színházi fesztiválon.

                 course et le sport.

             s a sport szeretete.
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