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Założenia programu
Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie uczyli się języka francuskiego.
Uczący się rozwijają podstawowe sprawności językowe, a także poszerzają wiedzę ogólną na
temat Francji. Lektor jest organizatorem procesu nauczania i uczenia się, doradcą oraz
przewodnikiem, ale końcowe efekty kształcenia zależne są
od uczestników kursu – ich
wkładu pracy i gotowości do uczenia się. W trakcie trwania kursu, lektor zwraca szczególną
uwagę na praktyczne wykorzystanie opanowanych przez uczącego się struktur
gramatycznych i słownictwa, stwarzając na zajęciach jak najwięcej okazji do komunikacji
językowej. Istotnym elementem kursu jest również wymowa poszczególnych dźwięków i
wyrazów oraz odpowiednia intonacja.
1. Ogólne cele kursu:
- opanowanie językowej kompetencji komunikacyjnej w typowych sytuacjach życiowych
- rozszerzanie zasobu słownictwa
-zaznajomienie się z funkcjonowaniem języka jako całości z właściwym zastosowaniem struktur
gramatycznych
-wprowadzenie w kulturową rzeczywistość Francji i krajów francuskojęzycznych

2. Treści nauczania:
A. Zagadnienia tematyczne
-prezentacja siebie i innych, przedstawianie się, zawód, narodowość
-zwroty i wyrażenia grzecznościowe używane w powszechnych i standardowych sytuacjach dnia
codziennego
-użycie liczebników, kalendarz, precyzowanie godziny, zwroty i wyrażenia czasowe
-opis dnia, czynności wykonywane na co dzień
-kuchnia i jej wyposażenie, posiłki, czynności związane z przygotowywaniem posiłków, kuchnia Francji
-opis miejsca zamieszkania, rozmieszczenie pomieszczeń, podstawowe sprzęty gospodarstwa
domowego
-strój, moda, wielkie Domy Mody Francji

-zakupy, sklepy, kupowanie
-sytuacje praktyczne w hotelu, w restauracji, na ulicy
-przemieszczanie się, podróże, środki transportu
-formy spędzania wolnego czasu
-opis osoby, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zdrowie i choroba
-rodzina, relacje międzyosobowe

B. Zagadnienia gramatyczno-leksykalne
-Rzeczownik, formy i rodzaje, rodzajnik osobowy określony i nieokreślony, rodzajnik cząstkowy
-przymiotnik, formy i liczba mnoga
- zaimki wskazujące i dzierżawcze
- liczebniki
- okoliczniki miejsca i czasu
-zaimki wskazujące, dzierżawcze, toniczne
-forma bezosobowa on
-grupy czasowników, odmiana, czasowniki nieregularne, czasowniki zwrotne
-tworzenie zdania twierdzącego, pytania i przeczenia
- odpowiedź Si
-tryb rozkazujący
-wyrażanie ilości, braku, porównywanie
-czas teraźniejszy (indicatif présent)
-czasy przeszłe (passé composé, imparfait, passé récent)
-czas przyszły (futur proche)
- conditionnel de politesse
- forma etre en train de + bezokolicznik
- zaimki osobowe w funkcji podmiotu, dopełnienia bliższego, dalszego
- przymiotniki i okoliczniki miejsca i czasu
-mowa zależna

C. Funkcje

językowe

- umiejętność przedstawienia siebie i innych
-tworzenie prostych wypowiedzi w formie twierdzącej, pytającej i przeczącej
- wyrażanie uczuć: j’aime, je déteste
-wybieranie, radzenie, doradzanie, wyrażanie własnego zdania (conseiller, déconseiller ) i opinii
- krótki opis wydarzenia, wspomnienia, sytuacji, pejzażu, pogody…
- wyrażanie zgody lub jej braku (d’accord/pas d’accord)
-wyrażanie częstotliwości i powtórzeń (toujours, souvent, quelquefois, de temps en temps)
- środki komunikacji (mail, telefon, Internet, podstawowa bankowość)
-określanie i wyrażanie ilości, czasu i miejsca
-wyrażanie potrzeb opis samopoczucia, zdrowia, choroby (avoir besoin, avoir faim, avoir soif, avoir
mal…)

3. Przewidywane efekty kształcenia:
Po zakończeniu kursu uczestnik kursu potrafi:
Mówienie:
• odpowiadać na proste pytania dotyczące codziennych sytuacji
• formułować wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb
Pisanie:
• wypełniać

formularze

• napisać kartkę pocztową, mail, odbyć prostą rozmowę telefoniczną
• napisać zaproszenie
• odpowiedzieć na zaproszenie
Czytanie:
• zrozumieć krótkie teksty z użyciem prostych konstrukcji składniowych
Słuchanie:
• zrozumieć krótkie i proste dialogi, sytuacje, opisy

Opisany powyżej kurs języka francuskiego na poziomie A1 odbywa się na bazie podręcznika Echo A1,
wyd. CLE International. W trakcie zajęć wykorzystywane są wybrane ćwiczenia z Cahier personel
d’apprentissage Echo A1, oraz materiały własne prowadzącego.

