DESCRIPTIF DES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES ET PETIT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2022-2023 (Maternelle)
A DÉLUTÁNI SZAKKÖRÖK ÉS A KIS ZENEI KONZERVATÓRIUM FOGLALKOZÁSAI 2022-2023 (Óvoda)
APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 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 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.

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 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,
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

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.

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 pinyátát (mexikói papírmasé szobor), agyagtárgyakat vagy akár gipsz
Járulékos költségek: Festőköpeny

1/

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, 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

ÉVEIL MUSICAL / ZENEI ÉBREDÉS
Intervenant/Tanár: HIVERLET Grégory
Niveaux concernés / Korosztály : MS,GS / 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 ludique autour du jeu.
A foglalkozás leírása
A zene világának, az első hangszerek, az első énekek és ritmusok felfedezése, játékos tanulás keretében.

JEUX SPORTIFS/ JÁTÉKOS SPORT
Niveaux concernés / Korosztály : GS / Nagycsoport
Intervenant/Tanár: JURQUET BAPTISTE
Langue utilisée / A foglalkozáson használt nyelv : français/francia
Descriptif de l’activité

Initiation ludique au sport et à la motricité à travers les jeux.
A foglalkozás leírása

Játékos bevezetés a sportba és a motoros készségek fejlesztése.
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