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For more information, please visit the LFIB 
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ATELIER CUISINE 

Activités Extra-scolaires (AES)



Si vous recherchez une activité pour vos 
enfants pendant leurs temps libres, l’atelier 
cuisine en est une très passionnante ! Vos 
enfants apprendront à bien se nourrir et se 
réjouiront de passer du temps avec vous à la 
cuisine. Notre activité consiste à leur 
apprendre à cuisiner : sucré et salé, thaï, 
international.  Vos enfants seront capables 
de préparer des plats divers et sauront 
utiliser les ustensiles de cuisine et de 
cuisson. Ils s’entraineront dans une 
ambiance amusante et conviviale. Ils 
prendront con�ance en eux et ressentiront 
de la �erté devant les plats accomplis. Nous 
goûtons tous ensemble les plats et vos 
enfants vous feront goûter leur préparation 
à la maison.  Des tabliers sont à la 
disposition des élèves. 

DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด If you are looking for an activity for your 

child during free time, cooking is an 
exciting one! Your child will learn to eat 
well and will be happy to spend time with 
you in the kitchen. Our activity is to teach 
children how to cook; sweet and savory, 
Thai and international dishes. Your child 
will be able to prepare various dishes, to 
use the utensils and to cook. They will 
learn in a fun and friendly atmosphere. 
They will be con�dent and proud of dishes 
they have made. We will taste the dishes 
together and your child will bring 
something home. Aprons are available 
during the activity.
   

ถ้าคุณกำลังมองหากิจกรรมสำหรับเด็กๆ เพื่อ
ให้เขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเข้า
ครัวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกจาก
จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีโภชนาการที่ดี  
ยังเป็นการส่งเสริมให้เขาได้มีส่วนร่วมกับ
ครอบครัวในการทำอาหาร กิจกรรมของเรา
เป็นการสอนให้เด็กทำอาหาร ทั้งคาวและ
หวาน ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ  ซึ่ง
ช่วยให้เด็กได้รับความรู้และทักษะเรื่องการทำ
อาหาร  รู้จักอุปกรณ์ และได้ฝึกฝนการใช้
เครื่องครัว ในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน 
ทำให้เด็กมี่ทัศนคติที่ดีต่อการทำอาหาร  นักเรียน
จะมีความภูมิใจที่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง เด็ก
นักเรียนจะได้ลองชิม ขนมหรืออาหารที่ทำและ
นำกลับบ้านได้บางส่วน  
(มีผ้ากันเปื้อนให้นักเรียนใส่ระหว่างทำกิจกร
รม). 
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