
Prantsuskeelsete kultuuride keskus „Maison francophone“

Prantsuskeelne – meelne lastelaager

SUVI, SÕBRAD  ja PRANTSUSE KEEL

Laagrielu tutvustus
Traditsiooniline keelelaager neile, kes on koolis või mujal prantsuse keelt õppinud. Aastal 2000 alguse saanud laagri

eesmärgiks pole mitte õpetaja käsul “tuupida” ega “pähe õppida”, vaid eelkõige rakendada juba eelnevalt õpitut,

lisades neile vajaduspõhiselt uusi sõnu ja väljendeid.

Igapäevases elus ja mängudes-ateljeedes harjutame reaalselt vaja minevaid praktilisi oskusi: rääkimist, kuulamist ja

suhtlemist. Laagri kasvatajad - juhendajad räägivad nii eesti kui prantsuse keelt. Nooremaid osalejaid

aitavad-toetavad nii prantsuse keele kui igapäevaste tegevustega veidi vanemad, eelneva laagrikogemusega

sõbrad, keda kutsutakse VIP’ideks.

2022.a. laagriajad: I vahetus - 20.- 27. juuni (245 €) ja II vahetus 29. juuni - 6. juuli (245 €) Pariisi külas;
III vahetus ehk mini-keelelaager on sel aastal planeeritud 5. august - 12. august Normandias. Vahetuse
maksumus koos Lennukipiletites 985 € (Huvi korral küsida eraldi infolehte).

Ühe vahetuste pikkus on 8 päeva. Laagrisse saabumine ja lahkumine toimub oma transpordiga (~100 km

Tallinnast). Laagris osalejad jagatakse tegevuste ja ateljeede ajaks rühmadesse. Mänguliste ja loominguliste

ettevõtmiste abil korratakse ja kasutatakse igapäevast põhisõnavara, sh numbrid, värvid, kehaosad, riided jms. Samuti

julgustame lapsi iseseisvate lausete ja tekstide loomisel vastavalt eale ja tasemele.

Igal laagrivahetustel on oma läbiv teema, mille alusel õpetajad ja vabatahtlikud oma ateljeesid planeerivad ja läbi

viivad ning millele toetudes valmib lõpuõhtuks igal rühmal oma etteaste, nt laul, mininäidend, lühifilm vms. * Ateljee =

organiseeritud tegevus suuremas või väiksemas rühmas.

Laagripäevadesse jagub nii ühiseid tegemisi kui ka aega puhata ja sõpradega olla. Täpsem päevakava

saadetakse osalejatele nädal enne laagri algust. Hommikut alustatakse eelmise päeva kokkuvõtete ja lauluga.

Edasistes ateljeedes toimuvad mängulised ja loomingulised tegevused. Õhtupoolikud on sportlikud – traditsiooniks on

saanud jalgpallivõistlused, teatejooksud, aaretejaht, matk ja ping-pong, mis aitavad hoida head füüsilist vormi ja

nautida laagrikoha paiknemist keset ilusat loodust. Õhtu lõpetab prantsuskeelne unejutt. Enamus tegevustest toimub

prantsuse keeles, vajadusel aitavad VIP'id tõlkida ja asju emakeeles seletada. Laagri lõpuõhtul

vaadatakse–kuulatakse rühmade etteasteid, imetletakse lõket ja tantsitakse. Lisaks toimuvad erinevad

võistlusmängud ja parimate kaaslaste - Pariisi poisi ja Pariisi piiga – valimised.

Eestis toimub laager Pariisi külas, Neeruti puhkekeskuses tegevusloaga laagribaasis Neeruti maastikukaitseala (NMK) territooriumil.

Lähimad linnad on seega Tapa ja Rakvere, kus asub ka lähim ambulatoorium. Ööbimine on 3 või 4 voodiga tubades. Pesemisvõimalusteks

dušširuum  koridoris ja saun. Tekid-padjad-linad on kohapeal olemas.

Info ja registreerimine: mfestonie@gmail.com või Katrin Meinart, tel +372 5091662, meinartk@yahoo.fr

Facebook: EPÕÜ keelelaagrid
Arveldusarve: MTÜ Prantsuskeelsete kultuuride keskus, Swedbank AS: EE692200221062810868
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MILLEKS SELLINE LAAGER?

• et suhelda ja mängida prantsuse keeles.

• et leida vanu ja uusi sõpru ning kohata inimesi, kellele prantsuse keel on emakeeleks.

• et rikastada oma suve meeldiva puhkusega kauni looduse keskel.


