
 Вивчайте французьку для українця 

 Онлайн курс (BAPSO resource) 
 попередній 
 Для цього онлайн-курсу необхідно мати картку читача від BAPSO (Бібліотека агломерації Pays de Saint Omer). 

 Ця картка БЕЗКОШТОВНА і надає доступ до багатьох онлайн-ресурсів. 

 веб-сайт 
 Перейдіть на веб-сайт Bapso:  https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/ 

 Щоб увійти 

 У верхньому правому куті екрана натисніть «mon compte», щоб увійти 

 Identifiant (увійти)   : Номер картки читача 

 Mot de passe (пароль)   : Дата народження у французькому  форматі DD/MM/YYYY 

https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/


 Доступ до цифрових ресурсів 

 Натисніть «Numérique» (цифровий) у рядку меню, яке включає: Accueil, Le réseau, Agenda, Numérique, 

 Patrimoine, Info pratiques 

 Прибувши в розділ «Numérique», натисніть «Les ressources en ligne» 



 Потім виберіть «se колишній» 

 Коли ви потрапите в розділ  « se former », пропонується кілька ресурсів (Skilleos, Assimil, Maxicours …) 

 Виберіть «Skilleos». Потім ми потрапляємо на веб-сайт цифрової бібліотеки du "pas de calais" 



 (1)  Ви повинні переконатися, що ваше з'єднання розпізнається, для цього у верхньому правому куті ви 

 побачите ім'я зчитувача поруч із невеликим логотипом (замком) 

 Далі ви обираєте розділ «Навчання» (2), потім у місці пошуку вказуєте «Français pour ukrainien», запускаєте 

 пошук, клацнувши (3). 

 Курс, який ви шукаєте, з’явиться в результатах пошуку, просто натисніть. 



 Потім клацніть на  « commencer » (нижче  « consulter en ligne ») 

 Ви прибули на курс Skilleos на 6:59 онлайн-навчання. 



 На уроці ви бачите: 

 - Назва глави (угорі ліворуч) 

 - Вираз французькою та українською мовами (під зображенням) 

 - Пов'язаний звук (натисніть на логотип динаміка, щоб прослухати вираз французькою мовою) 

 Гарні уроки! 



 Інші інтернет-ресурси (Thanks to Caroline SIMON de la BAPSO) 

 -  Ввічливі формули 
 -  Щоденне спілкування 
 -  Бажання і потреби 
 -  Здоров'я 
 -  Емоції 
 -  Харчування 
 -  Одяг та аксесуари 
 -  Школу 

 Завантажити тут  https://docs.google.com/.../10kMEnR37lxItNDNvumY5.../edit... 

 І там  https://www.facebook.com/groups/291563271831992/posts/740741210247527/ 

 програмне забезпечення     https://ua-fr.glideapp.io/ 

 (з французькою/українською символікою та перекладом + фонетична вимова: ввічливі вирази, 
 спілкування, займенники, дієслова...) 

 Children’s stories « Héros" 

 "Heroes" це серія коротких терапевтичних книг, які відображають важкі емоції дитини, пов’язані з 
 війною та втечею до іншої країни. 

 У тексті доступно, але чесно і правдиво описано переживання дитини, не втішаючи і не приховуючи 
 важкої правди. Це історія про Миша, який тікає від війни, і Норовійкий, який вітає його додому. 

 2 історії: 

 -  Зустріч з героєм 
 -  Плачуть і герої 

 Історії представлені у формі розмальовок і доступні кількома мовами: 

 * український 
 ---->  https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/opowiadania_ua/ 
 * російський 
 ---->  https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/opowiadania_ru/ 
 * польський 
 ---->   https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/opowiadania_pl/ 
 * англійська 
 ---->  https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/opowiadania_eng/ 
 * французький 
 ---->   https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/opowiadania_fr/ 

 Завантажити: 
 https://potrzebafantazji.com/bohaterowie 

https://docs.google.com/presentation/d/10kMEnR37lxItNDNvumY5J8TO_2r9b_r46K9McUB7Oe0/edit?fbclid=IwAR3h_9yEv0ti4ntXklHyQ8Hd5G9X3XhRlOtFuPGZmYPWI17JnPxEevsJJjI#slide=id.p
https://www.facebook.com/groups/291563271831992/posts/740741210247527/?__cft__%5b0%5d=AZUz9psqwpf9L8eVMgM5KFhD8jd8ZSxVhWyTI_Md2F5hZ7tDPl3YhuIwlO0q-r_vApp2XY5vhQm6id1x4EyGQFVa4BD6L6CCDgmp1Qaia7Jd9ZhuwxkM6Iij4KwAZNHSCFxj9_TjVu2m4LWpszIF5156oARoYicASi6F29m7atzEb4MMWY6rdnD5IX2VftXjnh5icOzLzRRe3IiOwP_6R5Un&__tn__=-UK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua-fr.glideapp.io%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kldk1Rmv1XXZcQzaQOMdzzxe2RYFI9gPbNAQB3zvYZWvRxVOSpBJW31g&h=AT0LM5AXxeXJKAz9bc8wcF2l5g0KNmO5ddLwxQzagowH_O4sWr2BaBdZcxbj7pTTZJh62DVYbti68n6cJ1K5pvcoC3UOC5f-2RcEK3_B683D4bCB2umtdFzeqkSyQ6LMhqJ0&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/opowiadania_ua/?fbclid=IwAR1D5TeBnvWES6XxLlrtaoFefD_PYOm67eIrWL3zFlcmlmrAnod1eWk_o7w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpotrzebafantazji.com%2Fbohaterowie%2Fopowiadania_ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR2OIT5YVXKBLNBQ_FsDOcpw41Qc0al9TggdK-oRA32EJsJfKDFzm-XqDFA&h=AT2Vx9D2LUWzH8sD8NnVxpFmRgy1Nr6nd89wshneoRwtfPmMDRwMexJ9F27FV3ShCnhkIBNdpyBdwqDb29EzARdZK59Oyyw2Q89LLDQhAX1FgZtXzQL-JbBEE15UP69zbOXL&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpotrzebafantazji.com%2Fbohaterowie%2Fopowiadania_pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR24E51QLOoh6rlRhzBHpxy236k3x5n0NDBL0rwop9ya-_3SgVEfA7mU4pc&h=AT07kRnbtXdeu9HkxD4RS3xuyi19lb8P4zZAxEyJU_zvJinF3beeCcT5yGYaAtNljNoej4aX6NFmeblxqeZIoE4Y-wGPH_NHkN1DfGqNpNMMycN4E4s79oG3RFV0L93ffNpE&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpotrzebafantazji.com%2Fbohaterowie%2Fopowiadania_eng%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Fbz3PtKQfKSka6HuTtCML2yG3uCPLJhdwKQRQ5AIBgm6DGVzP95ZnQx8&h=AT3Xxn0w_UwRndBiHVkrcd-8xk8Qb4XDGhnFWuPKt8Y3neoe2eqxhRM-oPcHVOKpg35clC-IyA5uJsIdYS4kMbF2hmrcj9e70etVHGvzVEgtzU2gLjIpqOElm4XD-Pzt7VKc&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/opowiadania_fr/?fbclid=IwAR0mdfr4Py5Y3f70f7q9GWo6YHdlfoK_RlO2odi5CEb1Odw37gzegF6QJ8I
https://potrzebafantazji.com/bohaterowie?fbclid=IwAR3g-_4ieaIFR_PkaShfUspfb9RduJlD1nShfmuUXrcQVan96M8UlfSxRdw


 винахідливі весла  ****   https://padlet.com/fannydupuy/s1yit2l7s8gmazd5 
 ****   https://digipad.app/p/130525/831feb94bed62 
 ****   https://padlet.com/clairecasnav/ah38wh804nbql96o 
 ****   https://padlet.com/laurebru/ressources_eana_lacaune 
 Посилання на вправи, заняття та безкоштовні навчальні ігри, а також ресурси, інструменти 
 технологічної підтримки та програми для студентів-алофонистів, прийоми, занурення у французьку 
 мову... Пропоновані ресурси також цікаві для учнів початкової та середньої школи з труднощами 
 читання та письма. 
 https://www.lasouris-web.org/lasouris/allophone.html 
 https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/.../ressources-pour.../ 
 Набір символів і ресурсів для альтернативної та доповнюючої комунікації: 
 https://arasaac.org/ 
 Éduscol ресурсів  https://eduscol.education.fr/.../accueillir-des-enfants... 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Ffannydupuy%2Fs1yit2l7s8gmazd5%3Ffbclid%3DIwAR3Fbz3PtKQfKSka6HuTtCML2yG3uCPLJhdwKQRQ5AIBgm6DGVzP95ZnQx8&h=AT1RRfrtDuaxlbJ7z18R6NG3rSsfjVLe6npnNegAtSi4xvEBnD0gW8iIXisT1O41-BJy9Y1rN32oKl4VqFzvVMCTSkuAOkaLemZbuCBVLOxGG7J9O_UAw_aOpZ4JIOpboBeo&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdigipad.app%2Fp%2F130525%2F831feb94bed62%3Ffbclid%3DIwAR0Q7BKpRL_fY5vrBveRDluNxGYT4j7friuKkCCstCb5boW_BDml2uofohQ&h=AT1r1EXLIcZamIaSqO2xjMnRnr3aQZynwRqSO3SOYPPlICNREnezkFKBvlCTpVLyHg5ZLfGp5TILw2rykHvVn0S6IegZri4Fx-U6l27Odj8orsTm8Z8wc9EQCY6iD9EIF54e&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fclairecasnav%2Fah38wh804nbql96o%3Ffbclid%3DIwAR2AdgLZP56aO-9pjkXTB-IbjOfx8d9hWKUf9j-Unlf92LhLXoqNGx7c7F8&h=AT3PaUdDX4wrXYUlQIBa-5n_xO1CIkL2O57i3POoGQrZN2wf49FvpaZrOVQcHPviCp5jQfq6wkQ1sEUSbjp--AC46jGfYjtZqNEMnLyydE8WM6HNbpxEomj-VNRi4aVllwSa&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Flaurebru%2Fressources_eana_lacaune%3Ffbclid%3DIwAR1aObDr3OFpvGacuUhYz704l3dW2qIEFgeInLXBlMavZvSrBXH-lrYm0Lc&h=AT3xg3vBt_U4xAE6cJ-bYy_4y0T8HwVQZ1FJCRgEn14-iusXem3Ukm5vnlYV437NKuUPFGPfW7if5V4rMiVpJnx-GzSMgZtOJ9Cfa5coKlq0BpJ5_MWG7NA34L-wmt1QNU3h&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://www.lasouris-web.org/lasouris/allophone.html?fbclid=IwAR1WPtKwau0kk42ubPe6x5-XfvW3--AiEYLu6qbsTtJpfwBQXDatKOtuUqI
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/casnav/2022/03/07/ressources-pour-allophones-dorigine-ukrainienne/?fbclid=IwAR2CYc2nZKwWD1mZpCVJqxRGR7uSc3r77FEKqKq73_9RRjHPVw_4OQ8tsEc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farasaac.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3pGy4-HuhO-mq6-9jDUeVhbImvo4vIf_7I2jnvd1v-KjsKGGCYoBfE-NQ&h=AT2enouyd2-44Y5wkH5rVQPB6ROZSVNauMXsAGesuh5dd4IWOO-CbshJMeQQkdojDuiWPTEECZoKqcwrl6eyYGRMo00N6bTobEVnuebxriYVZpxivKbVXfcbJrEFk7vAJDZL&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2RPc3Qqv1LsSngfvGFEfSlGcQeQCfV9HZ34EHkZ5OkU5p3Gr0jmTY28JWk0FjIsKwauqHHfkfxTkLtSEsLFBY7o3HkbcFR0i_8Q4pm6yEwCub7sAy2-VumVQ6EaBllrel4eDkZ9E96U2cRd8lWWMnPMbp8NvD9UBTm0McZjYcWofmwHAV72oM44KTt4ghYCj10yQF58yYJ9bAMoxtVrOhtKrS8w3BZZzZAbcU9fURc
https://eduscol.education.fr/3143/accueillir-des-enfants-arrivant-d-ukraine-ou-d-autres-zones-de-guerre?fbclid=IwAR3pGy4-HuhO-mq6-9jDUeVhbImvo4vIf_7I2jnvd1v-KjsKGGCYoBfE-NQ

