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

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

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...

