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Szkoła Języków Obcych „TINA” 
w Krakowie 

„TAPE,  TAPE,  PETITE  MAIN”,  

CZYLI  TRZYLATEK 

UCZY  SIĘ  FRANCUSKIEGO 

oraz częściej w krakowskich przedszkolach pojawia się język francuski 
wśród proponowanych zajęć dodatkowych. Naukę języka obcego rozpo-
czynają już maluszki, czyli dzieci trzyletnie. Poniżej przedstawiamy propo-

zycję zabaw językowych, które mogą być wykorzystane w tej grupie wiekowej do 
nauki krótkiej, francuskiej piosenki. 

Na zajęciach językowych w przedszkolu, nauczycielowi powinna towarzyszyć 
maskotka/zabawka, która nie tylko rozwija kreatywność oraz myślenie dziecka, czy 
też stymuluje wyobraźnię i kreatywne użycie języka, ale również motywuje 
i integruje proces uczenia, a także rozwija interakcje społeczne. 

Rozpoczynając zajęcia, przedstawiamy siebie i maskotkę. Załóżmy, że nasza 
nazywa się Mimi. Prosimy dzieci, żeby się z nią przywitały po francusku. Dzieci 
podają ją sobie kolejno, mówiąc „Bonjour Mimi”. Nie naciskamy, jeżeli dziecko nie 
chce się przywitać. Mówimy im, że nasza maskotka uwielbia słuchać, jak dzieci 
uczą się francuskiego, ale ma trochę przytkane uszy, więc musimy wszyscy mówić 
głośno i wyraźnie, żeby dobrze słyszała. A do tego jest bardzo ciekawska i ciągle 
pyta „Qu’est-ce que c’est ?”, czyli „co to jest?” i bardzo się cieszy, gdy najmłodsi jej 
odpowiadają, oczywiście po francusku. Bardzo też lubi dzieciom pomagać i uczyć 
się razem z nimi. 

 
  

Tape, tape, petite main, 

Tourne, tourne, petit moulin, 

Vole, vole, petit oiseau, 

Nage, nage, petit matelot.1 

 

 

                                                 
1  Ecole Normal Supérieure de Fontenay – Saint Cloud CREDIF, Les petite lascars, Le Grand Livre des 

Comptines 1, Les Editions Didier, Paris 1988.  

C 
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PROPOZYCJE GIER I ZABAW JĘZYKOWYCH 

1. WPROWADZENIE 

Pokazując ilustrację mówimy dzieciom, że poznamy dzisiaj piosenkę o rącz-
kach, które klaszczą, czyli uderzają o siebie, o wiatraczku, który się kręci, 
o ptaszku, który lata/fruwa i o małym marynarzu, który pływa. Tłumaczymy 
im, że jak już poznamy słowa piosenki, to będziemy mogli wszyscy razem 
zaśpiewać po francusku: 

Klaszczcie, klaszczcie rączki 
Kręć się, kręć wiatraczku 

Leć, leć ptaszku 
Płyń, płyń marynarzu 

 
 

2. TAPE, TOURNE, VOLE, NAGE 

I. Pokazujemy po kolei cztery rysunki ilustrujące każdą z fraz i pytamy dzieci 
jak możemy pokazać: rączki, które klaszczą; wiatraczek, który się kręci itd. 
Gdy dzieci wykonują dany gest powtarzamy go wszyscy, nazywając kilka razy 
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daną czynność po francusku, np.: tape, tape…, tourne, tourne…. Zachęcamy je 
do tego, aby wymyśliły kilka, np. trzy sposoby zilustrowania gestem danej 
czynności. Poza klaskaniem można uderzać dłońmi o uda, o ramiona lub 
o podłogę. Można kręcić młynek rękami, zataczać jedną ręką duże koła lub 
małe kółeczka, można kręcić się wokół własnej osi itp. Ważne, aby cały czas 
nazywać po francusku daną czynność. 

 II. Każdej czynności przypisujemy symbol na oznaczenie gestu. W czterech 
miejscach układamy cztery rysunki do piosenki i przy każdym rysunku  
– symbol gestu. Prezentujemy nagranie lub śpiewamy. Na hasło „STOP” za-
trzymujemy nagranie/przestajemy śpiewać i nauczyciel wypowiada jeden 
z czterech czasowników. Zadaniem dzieci jest odszukać na sali ilustrację 
danej czynności i do niej podbiec.  

 
III. Następnie siadamy w kółeczku i pokazujemy dzieciom przedmioty, które się 

kręcą (np. bączek, piłeczka), latają (samolocik, latawiec), pływają (kaczuszka, 
rybka) i uderzają o siebie (kastaniety, cymbałki), cały czas powtarzając po 
francusku tape, tourne, vole, lub nage. Ważne, aby każde dziecko mogło taki 
przedmiot wziąć do ręki i nazwać daną czynność. Wszystkie przedmioty 
kładziemy na środku.  
Następnie bierzemy jeden z przedmiotów do ręki pytając, co on robi Qu’est-ce 
qu’il fait? Il nage? Il vole? Dziecko, które prawidłowo nazwie daną czynność, 
bierze przedmiot i kładzie go obok rysunku, który ją ilustruje. 
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3. PETIT # GRAND 

Siedząc w kółeczku, mówimy dzieciom, że w tej piosence wszystko jest 
malutkie, czyli petit, petit, petit, a nie duże, czyli grand, grand, grand. Mówiąc „petit” 
kulimy się i powtarzamy cicho wszyscy razem kilka razy „petit”. Mówiąc „grand” 
prostujemy się, rozpościerając szeroko ręce, również powtarzając z dziećmi 
kilka razy, tym razem głośno „grand, grand, grand…”.  

 

Petit     Grand 
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4. PETITE(S) MAIN(S) 

I. Prosimy dzieci, aby pokazały swoje rączki Mimi, mówiąc petites mains. 
Maskotka pyta przedszkolaków (nie po kolei), dotykając ich rączek: Qu’est-ce 
que c’est ? a one odpowiadają: petites mains (oczywiście pomagamy im i za 
każdym razem powtarzamy za dzieckiem, dodając jakąś pozytywną 
informację zwrotną, np.: Bravo! Génial ! Super !). 

 II. Przybijamy „piątki”. Siedzimy w kółeczku. Uderzamy w rączki dziecka 
siedzącego po naszej prawej stronie, mówiąc: petite main. Ono z kolei 
„podaje” gest do następnego, powtarzając to samo, aż wszystkie dzieci 
wezmą udział. 

 

5. PETIT/GRAND MOULIN 

I. Pokazujemy dzieciom rysunek dużego wiatraka grand moulin i małego petit 
moulin. Zobaczymy, który wiatraczek szybciej wróci do naszej maskotki. 
Przekonamy się o tym, licząc ile razy zdążymy powiedzieć głośno petit/grand 
moulin zanim rysunek przejdzie przez rączki wszystkich dzieci siedzących 
w kółeczku i wróci do maskotki.  

II. Dzieci biegają i na hasło Tourne, tourne petit moulin! kucają i kręcą małego 
młynka, a na hasło Tourne, tourne grand moulin! zatrzymują się i pokazują jak 
kręci się wielki wiatrak. 
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6. PETIT OISEAU  

Budujemy gniazdko dla ptaszka. Każde dziecko „leci” do gniazdka i zanosi 
jakąś gałązkę/listek/kawałek waty lub trawkę. Reszta dopinguje ich, mówiąc 
Vole, vole petit oiseau! 

 
 

7. PETIT MATELOT  

Rozdajemy dzieciom małe, papierowe łódeczki (lub zapałki, umawiając się 
wcześniej, że są to marynarze zamienieni przez wróżkę w zapałki). 
Przygotowujemy miseczkę z wodą i każde z nich wrzuca do wody łódeczkę lub 
zapałkę, mówiąc Nage, nage petit matelot! 
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8. POWTÓRZENIE/UTRWALENIE CAŁOŚCI 

 Hasło – odzew 

Hasłem jest czynność (np. Vole, vole) a odzewem rzeczownik z piosenki. 
(w tym przypadku Petit oiseau). 

 Król  

Dziecko (lub nauczyciel) staje przed grupą, wydaje polecenie (jedna z 4 fraz 
piosenki), które muszą wszyscy wykonać (ustalone do danej frazy gesty). 

 Czarodziej 

Na hasło Abracadabra! Wszystkie dzieci są zahipnotyzowane i nie mogą się 
ruszać. Może je odczarować tylko czarodziej. Gdy powie zaklęcie (jedna 
z fraz piosenki), a dziecko wykona do niego dobry gest, zostaje odczarowane. 

 Magiczny worek 

W woreczku/pudełku znajdują się ilustracje różnych przedmiotów lub 
zwierząt, które latają, pływają, kręcą się lub uderzają/stukają. Dziecko losuje 
jeden rysunek, mówiąc, jaka czynność z piosenki jest na nim przedstawiona. 

 Jacques a dit (Simon says)  

Przedszkolaki robią to, co Jacques a dit. Jeśli nie powiemy na początku Jacques 
a dit, nie należy pokazać danego gestu, np. Jacques a dit: Vole, vole petit oiseau!  
– dzieci pokazują gesty lecącego ptaszka, Nage, nage petit matelot ! – nikt się nie 
rusza. 

 Kłamca – kłamca  

Nauczyciel/dziecko błędnie nazywa obrazek, pozostałe przedszkolaki muszą 
podać poprawną wersję. 

 Dokończ 

Śpiewamy fragment piosenki i wyznaczamy dziecko (grupę dzieci), które ma 
(mają) dokończyć dany fragment piosenki. 

 Pomylona piosenka  

Dzieci klaszczą, gdy usłyszą błąd. 

 Układanka 

Rozdajemy dzieciom rysunki obrazujące osiem elementów z piosenki (cztery 
czynności i cztery rzeczowniki) Z rozsypanych ilustracji układamy piosenkę, 
dokładając kolejne ilustracje. Każde dziecko dokładając swój element, mówi 
dany fragment piosenki. 
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 Rysunki 

Rozdajemy najmodszym rysunki, na których są rączki, ptaszki itp. Trzeba 
połączyć kropki, żeby zobaczyć, co wyjdzie. Maskotka pyta każdego dziecka 
Qu’est-ce que c’est ? Dziecko odpowiada, co znajduje się na jego rysunku.  

 

 

 
 

 Piosenka 

Śpiewamy wszyscy razem całą piosenkę z gestami. 

Tatiana Konderak 


