Lycée Français International de Bangkok

Activités Extra-scolaires

DESCRIPTIF DES AES / SESSION 2-2019/2020
Prière de lire la 1ère page et le descriptif des activités choisies

กรุณาอ่านหน้ าแรกและอ่านคาอธิบายกิจกรรมทีท่ ่ านเลือก
Please read the 1st page and the description of chosen activities
REMARQUES :

Le planning est non seulement fait en fonction de l'emploi du temps des élèves,
mais aussi par rapport à la disponibilité des installations et des animateurs. Les cours
d'EPS étant prioritaires pour l'utilisation des installations sportives, l'activité football
peut être ponctuellement déplacée vers un autre lieu.

 Goûter
Ne pas donner de goûter avec des NOIX (tous types de noix ou fruits à coque) à vos enfants de MS et GS. Cela est
fortement recommandé pour les autres classes et plus spécialement les groupes qui pratiquent un sport.
 Sports
- Tous les enfants ayant une activité sportive pour laquelle le port des chaussures est indispensable dans le gymnase
doivent avoir une paire de chaussures de sport non-marquantes. Sans cela, les élèves ne seront pas autorisés à
participer à l’activité.
- Les chaussures à crampons ne sont pas autorisées sur le terrain pour l’activité football.
 Les tenues et les matériels nécessaires doivent être achetés après réception de la confirmation de l’inscription.
 Tout vêtement ou objet personnel doit être marqué au nom de votre enfant.
 Pour les activités en plein air, le port d’un couvre-chef (chapeau, casquette…) est obligatoire.

หมายเหตุ

การกาหนดตารางกิจกรรมได้ คานึงถึงเวลาว่ างของนักเรียนส่ วนใหญ่ รวมทั้งสถานทีแ่ ละผู้สอนด้ วย
วิชาบังคับด้ านกีฬาของระดับมัธยมศึกษาจะมีสิทธิ์ในการจองสถานทีเ่ ล่ นกีฬาก่ อน
อาจต้ องใช้ สถานทีอ่ นื่ ในบริเวณโรงเรียนสาหรับกิจกรรมฟุตบอลหากสนามกีฬาไม่ ว่าง

 ของว่ าง
- ผูป้ กครองนักเรี ยนชั้น MS และ GSจะต้องเตรี ยมของว่างทีไ่ ม่ มถี ั่ว (ถั่วทุกประเภท) ให้บุตรของท่านด้วย
- สาหรับนักเรี ยนชั้นอื่นโดยเฉพาะนักเรี ยนที่มีกิจกรรมกีฬา ควรนาของว่างทีไ่ ม่ มถี ั่วมาด้วย
 กิจกรรมด้ านกีฬา
- สาหรับกีฬาที่ตอ้ งสวมรองเท้าเล่นในโรงยิม จะต้องใช้รองเท้ากีฬาชนิด“ Non-Marking” ถ้าไม่มี จะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมกิจกรรม
- ห้ ามใช้ รองเท้ ากีฬาแบบมีปุ่มบนสนามกีฬา
 เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์ที่จาเป็ น - ต้ องซื้อหลังได้ รับการยืนยันการสมัครแล้ วเท่ านั้น
 กรุ ณาเขียนชื่อนักเรี ยนลงบนสิ่ งของของบุตรของท่าน
 สาหรับกิจกรรมกลางแจ้งนักเรี ยนทุกคนจะต้องสวมหมวก
REMARK :

The planning is fixed not only according to the students’ schedules, but also according to the availability
of facilities and instructors. Priority for sport facilities is given to the compulsory PE classes.
AES for football might be temporarily held somewhere else in the school if the field is occupied.

 Snack
- The students in MS and GS must have their own NUT-FREE (all types of nut) snack.
- It is also recommended for students in other activities, especially those joining sport activities.
 Sports
- The students must wear “Non-Marking” sport shoes when having an activity that needs shoes in the gymnasium.
Or else, they will not be allowed to participate in the activity.
- Studs are not allowed on the field.
 Outfits and supplies have to be bought after receiving the registration’s confirmation.
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 Mark the name of your child on their clothing and other belongings
 Every student must wear a headgear (hat, cap…) for outdoor activities.
ARTS PLASTIQUES

Animatrice : M. Bonderffer Kevin, ancien élève du LFIB, diplômé en Program International de
Design et de Communication Faculté d’Architecture, Chulalongkorn.
Niveaux : de la MS à la CM2.
Les élèves vont découvrir de manière ludique et adaptée, différentes approches du dessin et de la
composition d’images au travers d’exercices simples. Cette pratique, ancrée sur l’observation et la
réappropriation d’images récupérées, sera principalement orientée sur les mélanges de techniques. Ils
travailleront sur une initiation aux médiums classiques (dessin, peinture, collage, sculpture). Les élèves
inscrits à cette activité devront avoir un vieux tee-shirt pour servir de tablier. Ils peuvent le laisser au
LFIB jusqu’à la fin de la session.
Activité en anglais.

วิชาศิลปะ

ชัน้ เรี ยน :

MS ถึง CM2.

นักเรียนจะได้ศึกษาวิธีการต่ างๆในการวาดภาพและเข้ าถึงองค์ ประกอบของภาพวาดอย่ างสนุกสนานด้วยการปฏิบัติง่ายๆ
คือการดูแบบและวาดตาม การเรียนจะเน้ นไปในการผสมทางเทคนิค สร้ างงานศิลปะในรู ปแบบดั้งเดิม (ภาพวาด ระบายสี
ตัดต่ อ ประติมากรรม) นักเรียนที่มีกจิ กรรมนี้จะต้ องนาเสื้อยืดเก่าๆ มาด้วยเพือ่ ใช้ แทนผ้ ากันเปื้ อนช่ วงเรี ยนกิจกรรม แต่
สามารถทิง้ ไว้ ที่โรงเรียนได้
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
ARTS CLASS
Levels: from MS to CM2.
Students will discover a fun and age appropriate way, different approaches of drawing and composition
of images through simple exercises. This practice comes from the observation and the re appropriation
of collected images; it will focus on the technical mixtures. They will work on an introduction to
traditional media (drawing, painting, collage, sculpture). The students having this activity must have
an old t-shirt to be used as an apron during the activity. They can leave it at school until the end of the
session.
Activity in English.
ARTS MARTIAL
CHINOIS

Animateur: M. Jitpat Vajrasthira, Kungfu trainer at Bkk wing-chun Gym, Bangkok.
Niveaux : de la CM1 à la 6 ème.
Les arts martiaux chinois aident les gens à se découvrir et à atteindre leurs objectifs, tout en appréciant
sa longue lignée de traditions depuis Shaolin jusqu'à nos jours.
Les avantages incluent la santé, la forme physique, la discipline, la confiance en soi et la perspicacité,
conduisant ainsi à plus de bien-être.
Les cours intègrent les pratiques suivantes:
- Wing Chun (Self-Defense)
- Shaolin (Self-Defense)
- Tai Chi (Santé / Fitness)
- Qigong (Santé / Fitness)
Au cours des sessions, les élèves apprendront à se défendre, à développer la confiance en eux, le
respect et la discipline, ainsi qu'à construire une bonne structure tout en acquérant des connaissances
sur l'art ancien du kungfu.
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Activité en anglais.

กังฟู

ชัน้ เรี ยน :

CM1 ถึง 6 ème.

ศิลปะการต่อสู้จีนช่วยให้ผคู ้ นค้นพบตัวเองและเป้ าหมายของพวกเขาและชื่ นชมเชื้อสายอันยาวนานของประเพณี จากเส้าหลินจนถึง
ปัจจุบนั .
ประโยชน์รวมถึงสุขภาพฟิ ตเนสกฎระเบียบความมัน่ ใจในตนเองและ Self-Awareness จึงนาไปสู่ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
หลักสูตรประกอบด้วย:
- Wing Chun (ป้ องกันตัวเอง)
- เส้าหลิน )ป้ องกันตัวเอง(
- Tai Chi (สุขภาพ )ฟิ ตเนส /
- ชี่กง )ฟิ ตเนส / สุขภาพ(

ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
KUNG - FU

Levels: from CM1 to 6ème.

Chinese Martial Arts helps people to discover themselves and their goals as well as appreciate its long
lineage of traditions from Shaolin to the present day.
The benefits include Health, Fitness, Discipline, Self-Confidence and Self-Awareness thus leading to
more Well-being.
The course is constituted of:
- Wing Chun (Self-Defense)
- Shaolin (Self-Defense)
- Tai Chi (Health/Fitness)
- Qigong (Health/Fitness)
During the training sessions, the students will learn how to defend themselves, develop selfconfidence, respect and discipline as well as build a good structure all while gaining knowledge about
the ancient art of kung Fu.
Activity in English.
BASKETBALL

Animateur: M. Emmanuel Dudon et M. Thomas Marconnet, professeurs de l’école primaire du
LFIB.
Niveaux : de la CE1 à la CM2.
Utiliser des actions simples dans une action
collective : passer, dribler, tirer…
Jouer différents rôles (attaquant, défenseur)
S’orienter dans un espace défini :
J’utilise l’espace disponible pour recevoir le ballon ;
Je transmets à un partenaire disponible, je
drible pour aller marquer ;
Je m’oppose à la progression de l’adversaire
et Je suis actif pour récupérer le ballon.
Comprendre et respecter des règles :
marcher reprise de drible, contact…

Activité en français.
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บาสเกตบอล

ชัน้ เรี ยน : CE1 ถึง CM2.
ใช้การกระทาง่ายๆในการดาเนินการแบบรวม:
ผ่าน, เลี้ยงลูก, ยิง ...
เล่นบทบาทที่แตกต่าง )ผูโ้ จมตีกองหลัง(
ปรับทิศทางตัวเองในพื้นที่ที่กาหนด:
ฉันใช้พ้นื ที่ที่มีอยูเ่ พื่อรับ
ลูกบอล;
ฉันส่ งไปยังพันธมิตรที่มีฉนั เลี้ยงลูกไป
คะแนน;
ฉันคัดค้านความก้าวหน้าของคู่ต่อสู้และ
ฉันกระตือรื อร้นที่จะกูล้ ูกบอล
ทาความเข้าใจและเคารพกฎ:
ท่องเที่ยว, เลี้ยงลูกสองครั้ง, ติดต่อ ...

ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
BASKETBALL

Levels: from CE1 to CM2.
Use simple actions in a collective action:
pass, dribble, shot ...
Play different roles (attacker, defender)
Orient yourself in a defined space:
I use the space available to receive the
ball;
I send to an available partner, I dribble to
score;
I oppose the progression of the opponent and
I am active to recover the ball.
Understand and respect the rules:
Traveling, double dribble, contact ...
Activity in French.

ATELIER CUISINE

Animatrice : Mme Marinthorn Campion (Khun Palm), diplômée de l’université de
Chandrakasem Rajabhat.
Niveaux : de la MS à la CM2.
Si vous recherchez une activité pour vos enfants pendant leurs temps libres, l’atelier cuisine en est
une très passionnante ! Vos enfants apprendrons à bien se nourrir et se réjouirons de passer du temps
avec vous à la cuisine. Notre activité consiste à leur apprendre à cuisiner : sucré et salé, thaï,
international. Vos enfant 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
confiance en eux et ressentiront de la fierté devant les plats accomplis. Nous goûtons tous ensemble les
plats et vos enfants vous ferons goûter leur préparation à la maison. (Les tabliers sont à la disposition
des élèves.)
Activité en français.

ชั้นเรียนทาอาหาร

ชัน้ เรี ยน :

MS ถึง CM2.

ถ้ าคุณกาลังมองหากิจกรรมสาหรับเด็กๆ เพือ่ ให้ เขาได้ ใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์ การเข้ าครั วเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
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เพราะนอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มให้ เด็กได้ มีโภชนาการที่ดี ยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ เขาได้ มีส่วนร่ วมกับครอบครั วในการ
ทาอาหาร กิจกรรมของเราเป็ นการสอนให้ เด็กทาอาหาร ทั้ งคาวและหวาน ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ซึ่ งช่ วยให้
เด็กได้รับความรู้ และทักษะเรื่ องการทาอาหาร รู้ จักอุปกรณ์ และได้ ฝึกฝนการใช้ เครื่ องครัว ในสภาพแวดล้ อมที่สนุกสนาน
ทาให้ เด็กมี่ทัศนคติที่ดีต่อการทาอาหาร นักเรี ยนจะมีความภูมิใจที่ได้ ลงมือทาด้ วยตนเอง เด็กนักเรียนจะได้ ลองชิ ม ขนม
หรืออาหารที่ทาและนากลับบ้ านได้บางส่ วน (มีผ้ากันเปื้ อนให้ นักเรียนใส่ ระหว่ างทากิจกรรม).
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
COOKING CLASS

Levels: from MS to CM2.
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 confident and proud of dishes they made. We will taste the dishes together
and your child will bring something home. (Aprons are available during the activity.)
Activity in French.

BALLET (FILLES)

Animatrice : Mme Wanarudee Hansomboon (Khun O), diplômée du « Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse de Lyon » et « Royal Academy of Dance, London »
Niveaux : de la MS à la CE2.
C’est une introduction au ballet classique. L’apprentissage comprendra les exercices et les
mouvements libres de ballet. Les cours sont conçus pour développer le bon maintien du corps en
utilisant le mouvement commandé et soutenu, pour encourager le développement correct des muscles.
Les enfants apprennent le mouvement de ballet tout en continuant l'exploration créatrice avec l'accent
sur le plaisir global de la danse. Les élèves doivent obligatoirement porter une robe et des
chaussures de ballet. L’achat peut se faire dans les centres commerciaux ou à Sasha Ballet Shop
(MBK 3ème étage) ou auprès de l’animatrice de l’activité par courriel à wanadanse@yahoo.com (après
réception de la confirmation de l’inscription). Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en français.

บัลเล่ ต์ (นักเรียนหญิง)

ชัน้ เรี ยน :

MS ถึง CE2.

ผู้สอน (คุณโอ๋ ) จบจาก Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon และ Royal Academy of
Dance, London. กิจกรรมนี้เป็ นการสอนบัลเล่ต์ขึน้ พืน้ ฐานให้ นักเรียนฝึ กท่ าทางโดยใช้ การเคลือ่ นไหวเพื่อให้ กล้ามเนื้อได้
พัฒนาอย่ างถูกต้ อง นักเรียนจะได้รับสนุกสนานในการเต้ น นักเรียนจะต้ องสวมชุ ดและรองเท้ าบัลเล่ต์ ซึ่งผู้ปกครอง
สามารถหาซื้อได้ ตามห้ างสรรพสิ นค้ า หรือที่ร้าน Sasha Ballet Shop (MBK ชั้น 3) หรือสั่ งซื้อกับทางผู้สอน ทางอีเมลที่
wanadanse@yahoo.com (หลังได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่ านั้น) หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
BALLET (GIRLS)

Levels: from MS to CE2.
The instructor, Khun O, is graduated from “Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de
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Lyon”. She is also a registered teacher from “Royal Academy of Dance, London”. This activity is the
introduction to classical ballet. The class includes ballet exercises and free-movement. This class is
designed to develop good posture, using controlled and sustained movement to encourage correct
muscle development. Children learn ballet movement while continuing creative exploration with
emphasis on the overall enjoyment of dance. Students must wear ballet dress and shoes. Parents can
buy dress and shoes in department stores or at Sasha Ballet Shop (MBK 3rd Floor) or send an order by
e-mail to the instructor at wanadanse@yahoo.com (after receiving the registration’s confirmation).
This course has a show mid-June.
Activity in French.
JAZZ MODERNE

Animatrice : Mme Panpreya Ratchanasakul (Khun Ple), diplômée de l’Association de danses
contemporaines, Bangkok.
Niveaux : de la CP à la CE2.
Le Jazz moderne est un style de danse qui se concentre sur les propres interprétations des danseurs à la
place des étapes structurées comme dans la danse de ballet traditionnel. Il y a plus d'un millier de types
de jazz moderne. Dans nos classes, nous apprenons aux élèves le style de danse qui est un mélange de
jazz et de hiphop. Nous nous concentrons sur les mouvements issus de l'expression des sentiments
intérieurs de la musique qui peut être rapide, lente, à fort impact, douce, forte, silencieuse, frénétique,
en contraction ou relâchement. Nous encourageons l'élève à exprimer leurs émotions et leur humeur
par le mouvement. Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en anglais.

โมเดิร์นแจ๊ ส

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CE2.

เป็ นสไตล์การเต้ นที่ทันสมัย มีการแสดงออกของนักเต้ นเป็ นศูนย์ กลางของการแสดง ซึ่งต่ างจากการเต้ นตามกฎข้ อบังคับ
แบบบัลเลต์ ด้งั เดิม โมเดิร์นแจ๊ ส มีมากกว่ าหนึ่งพันสไตล์ ในระหว่ างเรียนกิจกรรม จะสอน โมเดิร์นแจ๊ สที่มีการผสมผสาน
ของแจ๊ ซแดนซ์ และฮิปฮ็อป โดยเน้ นการเคลือ่ นไหวที่ได้มาจากการแสดงออกของความรู้ สึกภายในต่ อดนตรี การเรียนจะ
ช่ วยให้ นักเรียนสามารถแสดงอารมณ์ และความรู้ สึกผ่ านการเคลื่อนไหว หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
MODERN JAZZ

Levels: from CP to CE2.
Modern jazz is a dance style that centers on dancer's own interpretations instead of structured steps as
in traditional ballet dancing. There are more than a thousand type of Modern Jazz. In our classes, We’ll
teach modern dance style that is a fusion of Jazz and Hip-hop. We concentrate on the movements
derived from the expression of inner feelings to music which can be fast, slow, high impact, gentle,
loud, silent, frantic, still, contraction and release. We encourages student to expose basic emotions and
mood through movement. This course has a show mid-June.
Activity in English.

ECHECS

Animateur : M. Sylvain Guillaume, professeur du LFIB.
Echecs CE2 / CM1 / CM2
Les échecs apportent des bienfaits inestimables aux enfants. Ils développent leur intelligence tout en
favorisant leur combativité et leur sens de l'effort. Ils aident au développement de l'esprit d'analyse et
de synthèse, de la concentration, de la patience et de la réflexion.
Il est impératif que les enfants sachent déjà jouer en arrivant dans ce groupe. Il s'agira d'une heure où
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ils pourront jouer entre eux et s'entraîner s'ils le désirent.
Activité en français.

หมากรุก

หมากรุ กชั้น

CE2 / CM1 / CM2

เกมหมากรุ กนาผลประโยชน์ มากมายให้ กบั เด็ก เกมหมากรุ กช่ วยพัฒนาสติปัญญา ส่ งเสริมจิตวิญญาณในการต่ อสู้ ทาให้
เด็กๆมีความพยายามในการสาเร็จชัยชนะ นอกจากนี้เกมหมากรุ กช่ วยในการพัฒนาความอดทน วิธีการวิเคราะห์ รวมไปถึง
วิธีการสั งเคราะห์ ให้ ดขี ึน้
ผู้สมัครกลุ่มนี้มีความจาเป็ นต้ องเล่ นหมากรุ กและเทคนิคการเล่นพืน้ ฐานเป็ นแล้ว ในหนึ่งชั่วโมงกิจกรรมจะประกอบด้วย
การเล่นด้วยกันเอง และฝึ กด้วยตัวเองหากเด็กต้ องการ.
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
CHESS

Chess CE2 / CM1 / CM2
The Game of Chess brings considerable benefits to children. This game develops their intelligence,
promote their fighting spirit and help them focus on their efforts and achievements. Moreover, the
Game of Chess helps to develop concentration, reflection, patience and a better analysis and synthesis
approach.
In order to apply to this group, it is imperative that the applicant already know how to play to the Game
of Chess. The activity will consist of an hour of games where they can play together and train
themselves out if they wish.
Activity in French.

FOOTBALL
CRAMPONS INTERDITS

Animateurs : M. Xavier Belloteau, M.Sébastien Buffe Berlioz, M. Couet Jeff, M. Thierry Dallois,
M. Massieux Dorian, M. Michael Collado et M. Julien Morel.
Niveaux : de la GS à la Term.
L'objectif principal est de faire découvrir aux enfants l'étendue de la technique propre au football et de
les faire progresser dans la maîtrise du ballon (apprentissage de gestes techniques suivants : prise de
balle, course avec le ballon, passe précise à un partenaire, tir au but …) En parallèle, les notions
d'esprit collectif, de respect des règles, de l'arbitrage, des partenaires et des adversaires sont
constamment présentes dans l'activité.
L’entraînement comprend l’échauffement, le stretching, les techniques individuelles, le match, avec
des arrêts pour boire. Le maillot, les chaussettes longues, les chaussures de sport ou chaussures de
football et les protège-tibias sont obligatoires. Les crampons ne sont pas autorisés pendant
l’activité ! (voir photo). Casquette conseillée. Votre enfant pourra se voir refuser de jouer s’il n’a pas
son équipement. L’achat de l’équipement peut se faire dans les centres commerciaux ou à FBT
http://www.fbtsports.com (après réception de la confirmation de l’inscription).
- Les cours d'EPS étant prioritaires pour l'utilisation du terrain, l'activité football pourrait être
ponctuellement déplacée vers un autre lieu si nécessaire
- L’activité football-Compétition pour les CM1-terminale aura lieu le soir. Les élèves rentreront par
leur propre moyen. Cependant, un service de bus sera organisé à la place pour déposer les élèves à la
station de MRT (Centre Culturel). Pour votre information, la présence des élèves est enregistrée par
les animateurs chaque jour. Les parents peuvent vérifier la présence de leur enfant auprès du service
AES dès le lendemain.
Activité en français.
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GS ถึง Term.

ฟุตบอล

ชัน้ เรี ยน :

ห้ ามใช้ รองเท้ าแบบมีปุ่ม
ระหว่ างเรียนกิจกรรม

จุดประสงค์ ของกิจกรรมคือให้ นักเรี ยนได้รู้ จักเทคนิคเฉพาะของการเล่นฟุตบอล และพัฒนาการบังคับลูกฟุตบอล (ฝึ กท่ า
ต่ างๆ เช่ น แย่ งลูก เลีย้ งลูก ส่ งลูก และการยิงประตู เป็ นต้ น) พร้ อมกันนั้นยังฝึ กให้ นักเรียนรู้ จักการทางานเป็ นทีม การ
เคารพกฎกติกา คาตัดสิ นของกรรมการ เพื่อนร่ วมทีมและคู่ต่อสู้
จะเริ่มต้ นกิจกรรมด้วยการทาความอบอุ่นร่ างกาย การยืดกล้ามเนื้อ ตามด้วยการฝึ กด้านเทคนิค และการแข่ งขัน โดยจะ
หยุดให้ ดมื่ น้าเป็ นระยะๆ นักเรียนต้ องสวมชุ ดฟุตบอล ถุงเท้ ายาว รองเท้ ากีฬาหรือรองเท้ าฟุตบอลแบบไม่ มีปุ่ม และสนับ
แข้ ง ห้ ามใช้ รองเท้ าแบบมีปุ่มระหว่ างเรียนกิจกรรม (ดูรูปด้านบน) และแนะนาให้ ใส่ หมวกกันแดดด้วย บุตรของท่ านอาจ
ไม่ ได้รับอนุญาตให้ ร่วมกิจกรรมหากอุปกรณ์ ไม่ ครบ ผู้ปกครองสามารถหาซื้ออุปกรณ์ เหล่านี้ได้ตามห้ างสรรพสิ นค้ า หรือ
ที่ เอฟบีที http://www.fbtsports.com (หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่ านั้น)
- กิจกรรมฟุตบอล football-compétition สาหรับนักเรียนชั้น CM1-terminale มีขึน้ ในตอนเย็น นักเรียนจะต้ อง
เดินทางกลับบ้ านด้วยตนเอง แต่ ทางโรงเรียนจะจัดรถไปส่ งนักเรียนที่สถานีรถไฟฟ้ าศูนย์ วัฒนธรรม ขอเรียนให้ ท่าน
ทราบว่ าครู กจิ กรรมจะเช็คชื่อนักเรียนทุกครั้ง ท่ านสามารถติดต่ อแผนกกิจกรรมได้หากต้ องการเช็คว่ าบุตรของเท่ านเข้ า
เรียนหรือไม่ .
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.

FOOTBALL

Levels: from GS to Term.

NO STUDS ALLOWED
ON THE FIELD

The objective of the activity is to make children discover techniques of football playing and make
progress in the control of the ball (learning gestures : catching the ball, running with the ball, pass the
ball to a partner and shoot). At the same time, children will know the concepts of team spirit, respect
for rules, arbitration, partners and adversaries.
Each training comprises warming up, stretching, individual techniques, and match, with many breaks
for refreshment. All children must wear football outfit, long socks sport or football shoes and shin
pads. No studs allowed on the field (please see the pictures above). Cap recommended. Your child
can be refused to play if they do not have these items. Parents can buy them in department stores or at
FBT http://www.fbtsports.com (after receiving the registration’s confirmation).
- The activity football-compétition for CM1-terminale will be held in the evening. Students will go
back home by their own. However, a bus service will be organized instead to drop the students at
Cultural Centre MRT station. For your information, the instructors will record students’ attendance
each day. If the parents want to check the presence of their child, they can contact AES office the next
day.
Activity in French.
GUITARE ACOUSTIQUE

Animateur : M. Kittithep Vanichat professeur de guitare.
Niveaux : de la CE2 à la 3ème.
Bonne approche de la musique avec les jeunes, notre animateur se propose d’initier ou de perfectionner
les amateurs de guitare. Après les cours, les étudiants seront en mesure de lire les tablatures, pour
apprendre à synchroniser leur voix (chanter) tout en jouant de la guitare. Ils pourront prendre plaisir à
jouer, apprécier la guitare comme instrument de musique et apprendre à encore plus apprécier la
musique. Enfin, ils gagneront plus en confiance à l’aide de l’apprentissage musical. Le LFIB dispose
de guitares à cet effet mais il semble évident que les élèves inscrits devront se soucier de pratiquer à
leur domicile les accords appris au moins 30 mn/jour, pour progresser. Il est donc préférable d’investir
dans leur propre instrument (qu’il ne sera pas nécessaire d’apporter à l’école, celle-ci ayant investi dans
l’achat d’instruments). Modèles de guitare recommandés en cas d’achat : Yamaha C40 (taille
normale) / Yamaha CS40 (taille plus petite mais assez difficile à trouver). Ce cours préparera un
spectacle pour la Mi-juin.
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Activité en français.

กีต้าร์ อคูสติก

ชัน้ เรี ยน :

CE2 ถึง 3ème.

เป็ นการสอนกีต้าร์ ให้ กบั ผู้ชื่นชอบดนตรี หลังการฝึ กเล่น นักเรียนจะสามารถอ่านโน้ ตดนตรี ร้ องเพลงประกอบการ
เล่นกีต้าร์ ของตนเองได้ นักเรียนจะได้รับความสนุกสนาน ชื่นชมเครื่องดนตรีชนิดนี้ และยังสร้ างความรักในดนตรีให้ กบั
นักเรียนด้วย และในท้ ายสุ ด ดนตรี จะช่ วยให้ นักเรี ยนจะเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึน้ โรงเรียนมีกตี ้ าร์ ให้ นักเรียนใช้ ใน
เวลาเรียนกิจกรรม แต่ นักเรียนก็ควรซื้อกีต้าร์ ไว้ ที่บ้านด้วยและฝึ กอย่ างน้ อยวันละ 30 นาที โดยไม่ จาเป็ นต้ องนากีต้าร์ มาใช้
ที่โรงเรียน กีต้าร์ ที่แนะนาในกรณีที่ต้องการซื้อ : Yamaha C40 (ขนาดธรรมดา) / Yamaha CS40 (ขนาดเล็กแต่ หา
ยาก) หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.

ACOUSTIC GUITAR

Levels: from CE2 to 3ème.
The instructor proposes to initiate or improve the guitar lovers. After lessons, students will be able to
read sheet music, to learn how to synchronize his/her voice (singing) while playing guitar. They will
enjoy and appreciate guitar as musical instrument and build a love of music. Finally, they will gain
confidence through music. The LFIB provides guitars during the course but the students should
practice at home at least 30 minutes everyday. Therefore, it is preferable if they have their own
instrument at home. However, it is not necessary to bring it to the school. Recommended guitars:
Yamaha C40 (normal size) / Yamaha CS40 (small size but difficult to find). This course will prepare a
show for mid-June.
Activity in French.

GRS
(Gymnastique rythmique
et sportive)

Animatrice : Mlle. Prapnijkulthorn Sucharat (Jane), gymnaste, coach et juge.
Niveaux : de la CP à la CE2
Il n’en fallait pas moins pour entraîner en toute sécurité nos débutantes en gymnastique en alliant une
partie de GRS (rythmique) et une partie de gymnastique au sol. Une activité qui préparera
efficacement et en toute sécurité la relève de la gymnastique au sol. Les élèves feront un échauffement
avant d’autres exercices : flexibilité, résistance, équilibre, rebondissements et saut, etc… en utilisant
les matériels de base : cordes, cerceaux, ballons et rubans. Les élèves doivent porter des vêtements de
sport ou un justaucorps pour pratiquer l’activité. (Un justaucorps simple est demandé pour le spectacle
de fin d’année.) L’achat de justaucorps peut se faire auprès de l’animatrice de l’activité (Khun
Kalayanee ou Khun Jane) par courriel à kalayanee_st@hotmail.com ou dans les centres commerciaux ou
à FBT http://www.fbtsports.com (après réception de la confirmation de l’inscription). Ce cours
préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en anglais.

ยิมนาสติกลีลา

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CE2.

นักเรียนจาเป็ นต้ องเรียนกิจกรรมนี้เพือ่ พัฒนาสู่ ทักษะการใช้ ร่างกาย การจัดทรวดทรงในการเคลือ่ นไหวให้ เข้ ากับอารมณ์
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การแสดงประกอบดนตรี และเป็ นพืน้ ฐานก่อนที่จะไปเรียนกิจกรรมยิมนาสติกระดับสู ง ในการเรียนแต่ ละครั้งนักเรียนจะ
เริ่มด้วยการอบอุ่นร่ างกาย ฝึ กความแข็งแรง ความอ่ อนตัว และการทรงตัวที่ดขี องร่ างกายประกอบกับการเคลือ่ นไหว
ร่ างกายได้รวดเร็วพร้ อมอุปกรณ์ ที่ใช้ ได้แก่ เชือก ห่ วง บอล ริบบิน้ ผสมผลานกับการแสดงออกที่ต้องใช้ ประสาทสั มผัส
ต่ างๆ เช่ น การฝึ กฟังจังหวะดนตรีประกอบเพื่อให้ เข้ ากับการแสดง นักเรียนต้ องสวมชุ ดกีฬาหรือชุ ดยิมนาสติกแบบ
ธรรมดาในการเรียน (ในการแสดงปลายปี นักเรียนจะต้ องสวมชุ ดยิมนาสติก แต่ จะเป็ นแบบใดก็ได้) ผู้ปกครองสามารถ
ซื้อชุ ดได้กบั ทางครู ผู้สอน (คุณกัลยาณี หรือคุณเจน) ทางอีเมลที่ kalayanee_st@hotmail.com หรือหาซื้อตาม
ห้ างสรรพสิ นค้ า หรือที่ เอฟบีที http://www.fbtsports.com (หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่ านั้น) หลักสู ตร
นี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษใน การสอน.
RHYTHMIC
GYMNASTICS

Levels: from CP to CE2.
This activity will help children to have skills in gymnastics moving and will prepare them before
training for advanced gymnastics. During the activity, students will warm up before other trainings:
flexibility, yoga standing strength, balance, twists and jump, etc... While using some basic materials :
ropes, hoops, balls and ribbons. Students must wear sport outfit or leotard during the activity. (A
simple leotard is needed for the show day at the end of school year.) Parents can buy a leotard with the
instructor by e-mail to Khun Kalayanee or Khun Jane at kalayanee_st@hotmail.com or in department
stores or at FBT http://www.fbtsports.com (after receiving the registration’s confirmation). This
course will prepare a show for mid-June.
Activity in English.

GYMNASTIQUE
ADVANCEE

Animatrices : Mme.Phatchara Saengnuan, coach gymnaste et Mlle. Sopha Ekkathat
Mlle Prapnijkulthorn Sucharat (Jane), gymnaste, coach et juge.
Niveaux : de la CE2 à la 3 ème.
Objectif : Parvenir à maîtriser les niveaux 1, 2 ou 3 du programme australien de gymnastique. Ces
groupes se composeront uniquement d’enfants ayant déjà pratiqué la gymnastique au sol durant au
moins une année. Nous ne prenons pas de débutants dans ce groupe. La gymnastique au sol, aux barres
asymétriques et à la poutre proposée tendra vers l’apprentissage d’acrobaties (travail du gainage,
souplesse) pour une évolution vers l’enchaînement selon le programme australien. La pratique du minitrampoline tendra vers le travail des acrobaties pour une évolution vers le saut. Ciblé filles ou garçons.
Les élèves doivent porter des vêtements de sport ou un justaucorps pour pratiquer l’activité. (Un
justaucorps simple est demandé pour la compétition ou le spectacle de fin d’année.) L’achat de
justaucorps peut se faire auprès de Khun Kalayanee (ou Khun Jane) par courriel à

kalayanee_st@hotmail.com ou dans les centres commerciaux ou à FBT http://www.fbtsports.com (après
réception de la confirmation de l’inscription). Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en anglais.

ยิมนาสติกระดับสู ง

ชัน้ เรี ยน : CE2 ถึง 3ème.

กิจกรรมนี้ใช้ โปรแกรมของประเทศออสเตรเลียระดับ 1 2 และ 3 ในการสอน นักเรียนที่จะเรียนยิมนาสติกระดับสู งได้
จะต้ องเคยเรียนยิมนาสติกมาก่อนอย่ างน้ อย 1 ปี นักเรียนต้ องสวมชุ ดกีฬาหรือชุ ดยิมนาสติกแบบธรรมดาในการเรียน (ใน
การแข่ งขันหรือการแสดงปลายปี นักเรียนจะต้ องสวมชุ ดยิมนาสติก แต่ จะเป็ นแบบใดก็ได้) ผู้ปกครองสามารถซื้อชุ ดได้
กับคุณกัลยาณี (หรือคุณเจน) ทางอีเมลที่ kalayanee_st@hotmail.com หรือหาซื้อตามห้ างสรรพสิ นค้ า หรือที่ เอฟบีที
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http://www.fbtsports.com (หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่ านั้น ) หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือน
มิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
ADVANCED
GYMNASTICS

Levels: from CE2 to 3ème.
Objective: To develop and master level 1, 2 or 3 of the Australian gymnastic program. These groups
will solely comprise children who have already practiced the floor gymnastic for at least one year. We
do not take beginners in this group. The proposed floor gymnastics, asymmetric bars and balanced
beam are for the training of acrobatics (work of muscle, flexibility) for an evolution towards the
sequence according to the Australian program. The practice of the mini-trampoline will tend towards
the work of acrobatics for an evolution towards the jump. Target at both girls and boys. Students must
wear sport outfit or leotard during the activity. (A simple leotard is needed for the competition or the
show day at the end of school year.) Parents can buy a leotard with Khun Kalayanee (or Khun Jane) at

kalayanee_st@hotmail.com or in department stores or at FBT http://www.fbtsports.com

(after receiving

the registration’s confirmation). This course will prepare a show for mid-June.
Activity in English.
HIP HOP

Animatrices : Mme Panpreya Ratchanasakul (Khun Ple), diplômée de l’Association de danses
contemporaines, Bangkok.
Niveaux : de la MS à la CM2.
Les enfants vont apprendre la forme fondamentale de cette danse ainsi que la compétence sur scène en
utilisant la musique et les mouvements du style hip-hop. Ils vont également faire des jeux pour créer
une ambiance amusante qui sert aussi de motivation à apprendre. Les enfants participeront, à l’aide de
l’animatrice, à la mise en œuvre d’un clip vidéo simple et original. Les élèves doivent porter des
baskets, short, pantalon ou legging pendant l’activité (pas de robe pour les filles !). Ils peuvent
s’habiller en tenue de hiphop pour venir à l'école afin de ne pas se changer dans la journée. Ce cours
préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en anglais.

ฮิปฮ็อป

ชัน้ เรี ยน : MS ถึง CM2.

สอนพืน้ ฐานการเต้ นฮิปฮ็อปและเตรียมการแสดงในปลายปี
ในระหว่ างการสอนจะมีการเล่นเกมส์ ด้วยเพือ่ สร้ างความ
สนุกสนานและสร้ างบรรยากาศที่ดใี นการเรียน นักเรียนต้ องสวมรองเท้ าผ้ าใบและกางเกงหรื อเลกกิง้ ในการเรียน (นักเรียน
หญิงไม่ ควรนุ่งชุ ดกระโปรง) ซึ่ งนักเรียนควรใส่ ชุดที่จะใช้ เรียนมาจากบ้ านเลยเพือ่ จะได้ ไม่ ต้องนามาเปลีย่ นที่โรงเรียน
หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
HIP HOP

Levels: from MS to CM2.
Children will learn all of fundamental hip hop styles: (waving, popping, gliding, floor work, rocking,
locking and more) as well as performance skill such as stage presence, acting, and improvisation are
taught through kid-friendly Hip Hop style music and movement. We also play games and even hold
Occasional contests to create a fun and motivating learning environment for your child. Throughout the
session the students work together with the teacher to create a simple original video clip. Students
must wear sport shoes and short, pant or legging during the activity (no dress for girls!). They can wear
these cloths to come to school in the morning. This course will prepare a show for mid-June.
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PHOTO NUMERIQUE

Activity in English.
Animateur : M. Erwann Jacquin, professeur du LFIB.
Niveaux : de la CE2 à la 6ème.

Photographe autodidacte passionné Erwann a enseigné la photographie numérique dans le cadre
scolaire, accompagnant les élèves dans le développement technique et artistique de leur passion. Ces
ateliers ludiques aborderont la technique photographique, à travers plusieurs thèmes. Cette activité
s’adresse à des photographes amateurs de tous niveaux souhaitant s’initier ou se perfectionner en prise
de vue photographique. Un atelier pédagogique déclencheur de passion.
Les élèves doivent avoir 1 appareil photo numérique, 1 clé USB et 1 câble USB ou adaptateur carte
SD/port USB. Les parents peuvent acheter ces matériels après réception de la confirmation de
l’inscription.
Activité en français.

การถ่ ายภาพแบบดิจติ อล

ชัน้ เรี ยน : CE2 ถึง 6ème.

สอนโดยคุณครู ที่มีความหลงไหลในการถ่ ายภาพ และ เคยสอนการถ่ ายภาพแบบดิจิตอล อีกทั้งยังช่ วยนักเรียนให้ มีการ
พัฒนาทางเทคนิคและทางศิลปะในสิ่ งที่พวกเขารัก กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้ นไปที่การใช้ กล้องดิจิตอล แนะนานักเรียนให้ รู้ จัก
หลักพืน้ ฐานของการถ่ ายภาพแบบดิจิตอลผ่ านงานต่ างๆ เช่ น ภาพคน และแสง เป็ นต้ น ผู้ที่สนใจการถ่ ายภาพโดยทั่วไป
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เพิม่ เติมเกีย่ วกับการแต่ งภาพสามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมนี้ได้
อุปกรณ์ ที่นักเรียนต้ องมี คือ กล้ องดิจิตอล ไดรฟ์ USB และสาย / หรือ SD card/USB adaptator. ผู้ปกครองควรหาซื้อ
อุปกรณ์ หลังได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่ านั้น
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
DIGITAL
PHOTOGRAPHY

Levels: from CE2 to 6ème.
Passionate self-educated photographer, Erwann has been teaching photography in schools in order to
help students to improve their technical skills and to develop their artistic project. This activity is
oriented to new techniques of digital camera for everyone. It is intended to introduce students to the
basic concerns in digital photography as a fine art medium in different fields such as portrait, photocoverage, Light-painting, …
Students must have 1 digital camera, 1 USB drive and 1 USB cable or SD card/USB adaptator. Parents
should buy these items after receiving the registration’s confirmation
Activity in French.

JEUX DE BALLON

Animateur : M. Erwann Jacquin, professeur du LFIB.
Niveaux : de la PS à MS.
Les enfants adorent les jeux de ballons! Ce sont souvent des jeux collectifs qui permettent aux enfants
de se dépenser physiquement.
Le ballon est un formidable outil qui favorise le développement de nombreuses habiletés, la perception
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de son corps et de l’espace, la coordination de ses deux mains qui seront utiles plus tard à l’enfant. Il
permet aussi de jouer à une grande variété de jeux amusants !
Attendus de fin de cycle:
- Découverte de plusieurs jeux de balle, relais, opposition, précision...
- Evolution du type de motricité avec le paramètre bondissant (balle , ballon, balle ovale )
- Acquisition de différentes règles de progression en jeux collectifs.
- Acquisition du vocabulaire en français spécifique au jeux
- Zéro accidents
Activité en français.

ชัน้ เรี ยน : PS ถึง MS.

การเล่นลูกบอล

เด็กๆรักเกมลูกบอล! เกมต่างๆเหล่านี้มกั จะเป็ นเกมกลุ่มที่ให้เด็กออกกาลังกาย
ลูกบอลเป็ นเครื่ องมือยอดเยีย่ มในการส่งเสริ มการพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงการรับรู ้ของร่ างกายและพื้นที่ การ
ประสานงานของมือทั้งสองของเขาซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อเด็กในภายหลัง เด็กๆสามารถเล่นเกมได้หลากหลายกับลูก
บอล
สุ ดท้ายที่คาดไว้:
- การเล่นเกมลูกบอลหลายลูกในเวลาเดียวกันและได้ความแม่นยา ...
- วิวฒั นาการของร่ างกาย บังคับการมีขอบเขตของ )ลูกบอล(
- การได้มาซึ่ งกฏกติกาการพัฒนาที่แตกต่างกันในเกมส่ วนรวม
- การได้มาของคาศัพท์ภาษาฝรัง่ เศสเฉพาะสาหรับเกม
- ป้องกันอุบตั ิเหตุ
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.

BALL GAME

Levels: from MS to MS.
Kids love ball games! These are often group games that allow children to physically exercise
themselves.
The ball is a great tool that promotes the development of many skills including the perception of his
body and space, the coordination of his two hands that will be useful later to the child. It also allows
you to play a wide variety of fun games!
Expected end of cycle:
- Discovery of several ball games, relays, opposition, precision ...
- Evolution of the motor type with the bounding parameter (ball, ball, oval ball)
- Acquisition of different rules of progression in collective games.
- Acquisition of French vocabulary specific to the game
- Zero accidents
Activity in French.

JEUX COLLECTIFS

Animateur : Mlle. Manon Bondoerffer, Ancienne élève du LFIB.
Niveaux : de la PS à la CE2.
Jeux de coopération et d’opposition qui utilisent un certain nombre de fonctions : courir, frapper,
lancer… dans le but de s’approprier des comportements de joueurs de sports collectifs.
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Enjeux :
- acquérir, par la relation à l’autre, des savoirs faire et savoirs nouveaux
- développer des capacités de perception, d’anticipation et de décision et une intelligence
tactique (analyser une situation et élaborer des stratégies)
- connaître et utiliser la règle
- développer des qualités physiques et psychologiques
- s’ouvrir sur la vie associative et sportive
Activité en français.

การละเล่ นแบบกลุ่ม

ชัน้ เรี ยน :

GS ถึง CE2.

เป็ นการละเล่นที่ต้องอาศัยการเคลือ่ นไหวต่ างๆ มีจุดประสงค์ เพือ่ ให้ ผู้เล่นปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับเกมส์ กีฬาที่ต้องเล่น
เป็ นกลุ่ม ให้ เด็กเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาความสามารถด้านต่ างๆ รับรู้กฏระเบียบและนามาใช้ รวมทั้งพัฒนาด้านกายภาพ
และจิตวิทยา
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
GROUP GAMES

Levels: from GS to CE2.
Games of co-operation and opposition that use a number of actions on the purpose of adapting
behaviors of players of collective sports. Children will have new knowledge, develop capacities of
perception, anticipation and decision including tactical intelligence, recognize and use the rule, develop
physical and psychological qualities.
Activity in French.

LES P’TITS
BRICOLEURS

Animatrice : Mme Songklod Tanatthawinsiri (Khun Keng), diplômée de l’université « Thai
Chamber of Commerce ».
Niveaux : de la MS à la GS.
Créations et constructions d’objets à partir de différents matériaux tels que papiers de couleur, cartons,
peintures et objets récupérés... Les élèves vont apprendre à créer leurs œuvres, travailler en groupe et
utiliser les objets récupérés. Les résultats de leurs créations peuvent être des jouets, des bijoux, des
objets de décoration ou des cadeaux. Les élèves inscrits à cette activité doivent avoir un vieux tee-shirt
pour servir de tablier. Ils peuvent le laisser au LFIB jusqu’à la fin de la session.
Activité en français.

งานฝี มือสาหรับเด็กเล็ก

ชัน้ เรี ยน :

MS ถึง GS.

ประดิษฐ์ สิ่งของและของตกแต่ งต่ างๆ จากวัสดุ เช่ น กระดาษสี กระดาษแข็ง วัสดุทาจากกระดาษ พลาสติก วัสดุเหลือใช้ สี
โปสเตอร์ และสี อครีลคิ เป็ นต้ น นักเรียนจะได้ฝึกคิดสร้ างสรรค์ ผลงาน การทางานร่ วมกับผู้อนื่ และรู้ จักนาวัสดุเหลือใช้
กลับมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ผลงานที่ประดิษฐ์ อาจเป็ นทั้ง ของเล่น เครื่องประดับ ของแต่ งบ้ าน และของขวัญ นักเรียนที่มี
กิจกรรมนี้จะต้ องนาเสื้อยืดเก่าๆ มาใช้ แทนผ้ ากันเปื้ อนด้วย และสามารถทิง้ ไว้ ที่โรงเรียนได้ .
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
CRAFTS WORKSHOP

Levels: from MS to GS.
Creation and construction of objects of decorations starting from various materials such as color
papers, paperboards, colors and unwanted items, etc... Children will learn and try to create objects,
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work in group and utilize unwanted items. Their creations can be toys, accessories, decoration items or
gifts. The students taking this activity must have an old t-shirt to be used as an apron during the
activity. They can leave it at school until the end of the session.
Activity in French .
MINI-TENNIS

Animateurs : Le Smash Club (http://www.lesmashclub.com)
Niveaux : de la MS à la CE1. Mêmes leçons pour les 2 sessions
Les élèves vont apprendre à jouer au tennis avec de petites raquettes et des balles en mousse sur un
petit terrain (cour de récréation). Chaque enfant travaillera sa coordination motrice et visuelle pendant
l'entrainement. C'est un apprentissage distrayant et énergique qui permet aux enfants d'apprendre à
jouer au tennis tout en s'amusant. Les élèves doivent porter des chaussures de sports, un short, un teeshirt et une casquette pour cette activité.
Nous attirons votre attention sur le fait que les activités proposées à la deuxième session seront
identiques à celles de la première session. Nous vous conseillons donc de changer d’activité pour votre
enfant à la session 2 afin de lui permettre de découvrir d’autres joies, d’autres plaisirs et de s’épanouir
à travers une autre activité.
Activité en français et anglais.

มินิเทนนิส

ชัน้ เรี ยน :

MS ถึง CE1. บทเรี ยนเหมือนเทอมทัง้ 2 เทอม

นักเรียนจะได้เรียนการเล่นเทนนิสโดยใช้ ไม้ ขนาดเล็กและลูกแบบนิ่มบนสนามขนาดเล็ก (สนามเด็กเล่น) จะฝึ กการใช้
สายตา มือ และขา อย่ างสั มพันธ์ กนั ในการตีลูกและการจับไม้ นักเรียนจะรู้ สึกสนุกสนานในการเรียน นักเรียนต้ องสวม
รองเท้ ากีฬา กางเกงขาสั้ น เสื้ อยืด และหมวก ระหว่ างการเรียน
ทางโรงเรียนขอแจ้ งให้ ทราบว่ าการเรียนการสอนของกิจกรรมทั้ง 2 ภาคจะเหมือนกัน จึงขอแนะนาให้ ท่านเปลีย่ นกิจกรรม
ในภาค 2เพือ่ ให้ บุตรของท่ านได้ค้นพบความสนุกสนานรื่นเริงไปกับกิจกรรมอืน่ ๆ หากท่ านยังคงสมัครกิจกรรม “มินิ
เทนนิส” ให้ บุตรของท่ านเหมือนเดิม ทางโรงเรียนเห็นว่ าเป็ นเรื่องสาคัญที่ท่านจะพูดคุยให้ บุตรของท่ านรับทราบถึงเรื่อง
ดังกล่าว
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษในการสอน.
MINI-TENNIS

Levels: from MS to CE1. Same lessons for the 2 sessions
Children will learn how to play tennis using small rackets and soft foam tennis balls on a short court
(playground). Each child will work on eye-hand and foot coordination skills while learning the correct
strokes and grips for playing tennis. It will be a fun, energetic learning environment that encourages the
children to have fun while playing the sport of tennis. Students must wear sport shoes, short, t-shirt and
cap for this activity. (The lessons of both sessions are the same. We then recommend you to
change the activity for your child for the session 2.)
Activity in French and English.

NATATION

Animateurs : M. Wae-u-seng Nithisak professeur de natation. Le surveillant de baignade du
LFIB sera également présent à chaque cours, comme prescrit par la réglementation officielle,
mais ne sera pas en charge du cours proprement dit.
Niveaux : de la CP à la CM2.
Objectif : Développer les compétences et utiliser les techniques de la natation.
Pendant l’activité, les élèves vont travailler et affiner les compétences de base pour acquérir des
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compétences correctes et permanentes tel que les exercices pour les bras et jambes (tirer, pousser et
coups de pied), y compris la rotation.
La natation est une bonne activité complète car elle:
- maintient votre rythme cardiaque mais élimine une partie du stress dû à votre corps
- renforce l'endurance, la force musculaire et la forme cardiovasculaire
- aide à maintenir un cœur et des poumons sains
- tonifie les muscles et les renforce
- fournit un entraînement complet du corps, puisque presque tous vos muscles sont utilisés pendant la
natation.
Il est obligatoire pour les débutants d’apporter ses propres brassards. L’animateur est le seul juge du
port ou non de ces brassards. Pour tous : les lunettes de natation, le maillot de bain (short ou maillot
short exclus), le bonnet (qui préserve des poux !) et la serviette sont également obligatoires. Les jeunes
élèves seront aidés pour se changer. En cas d’oubli, votre enfant ne participera pas à l’activité.
Activité en anglais.

ว่ ายนา้

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

จุดประสงค์ พัฒนาทักษะและรู้ จักเทคนิคการว่ ายน้า
ในการเรียน นักเรียนจะฝึ กซ้ อมว่ ายน้าและพัฒนาทักษะพืน้ ฐานจนกว่ าจะถูกต้ องและเชี่ยวชาญ เช่ นการฝึ กใช้ แขนและเท้ า
(การดึงแขน การออกตัว การตีขา) รวมทั้งการกลับตัว ผู้ดูแลสระว่ ายน้าจะอยู่กบั ครู ผู้สอนตลอดเวลาเพือ่ ความปลอดภัย
การว่ ายน้าเป็ นกิจกรรมที่ดเี พราะมัน:
- รักษาอัตราการเต้ นของหัวใจให้ สูงขึน้ แต่ รับผลกระทบความเครียดออกจากร่ างกายของคุณ
- สร้ างความอดทนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฟิ ตเนสหัวใจและหลอดเลือด
- ช่ วยรักษาน้าหนักสุ ขภาพหัวใจและปอดให้ แข็งแรง
- สร้ างกล้ามเนื้อและสร้ างความแข็งแรง
- จัดให้ มีการออกกาลังกายทั่วร่ างกายเนื่องจากกล้ามเนื้อส่ วนใหญ่ ของคุณถูกใช้ ในระหว่ างว่ ายน้า

นักเรียนระดับพืน้ ฐานจะต้ องใส่ ปลอกแขนด้วย และทุกคนจะต้ องสวมชุ ดว่ ายน้า (ไม่ อนุญาตให้ ใช้ แบบกางเกงขาสั้ น)
หมวกว่ ายน้า )เพือ่ ป้องกันเหา(! แว่ นกันน้า และต้ องมีผ้าเช็ดตัวมาด้วย นักเรียนที่มอี ายุน้อยจะได้รับความช่ วยเหลือในการ
เปลีย่ นเสื้อผ้ า หากไม่ มีอุปกรณ์ ที่จาเป็ นจะไม่ อนุญาตให้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
SWIMMING

Levels: from CP to CM2.
Objective: Swimmer will develop the basic skills and techniques of swimming.
During the activity, we will rehears and refine the basic skills of swimmer until they get correct
permanent skills such as arms and legs drills (pulling, pushing and kicking) including suitable
body rotating. The swimming lifeguard of the LFIB is also present during the activity.
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Swimming is a good all-round activity because it:
-

keeps your heart rate up but takes some of the impact stress off your body
builds endurance, muscle strength and cardiovascular fitness
helps maintain a healthy weight, healthy heart and lungs
tones muscles and builds strength
provides an all-over body workout, as nearly all of your muscles are used during swimming.

It is compulsory for the beginners to bring their own arm-bands. Only the instructor will decide who
needs to put on the arm-bands. For everyone: they should bring swimming goggles, swimming suit
(shorts or casual shorts are not accepted), a bonnet (to prevent lice!) and a towel. Young students will
be helped for changing. Please note that the students will not be authorized to participate in the activity
if they forget their outfit.
Activity in English.
BOXE THAI

Animateur: M. Nithisak Wae-e-seng, ancien championnat de Thaïlande.
Niveaux : de la CE2 à la CM2.
La Boxe Thai ou Muay Thai est un sport de combat en Thaïlande qui utilise le stand- up frappant ainsi
que diverses techniques de clichage. Cette discipline physique et mentale qui comprend le combat sur
les tibias est connue comme «l'art des huit membres », car elle est caractérisée par l'utilisation
combinée des poings, coudes, genoux et tibias. Associé à une bonne préparation physique elle est un
sport de combat full-contact très efficace.
Étant donné que ce sport nécessite un grand nombre de qualités sportives, l'apprentissage de la boxe
thaïlandaise présente de nombreux avantages:
- Il aide à augmenter le conditionnement cardiovasculaire
- La force des jambes et le jeu de jambes jouent un rôle important dans la boxe thaïlandaise.
- Il renforce les muscles abdominaux.
- Il augmente la mobilité des hanches: les coups de pied et de genoux de la Boxe Thai Boxing permet
d’avoir une mobilité accrue des hanches.
Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en anglais.

มวยไทย

ชัน้ เรี ยน :

CM1 ถึง CM2.

มวยไทย เป็ นศิลปะการต่ อสู้ จากประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่ อสู้ ซึ่งเป็ นการใช้ ท้งั กายและใจ
สาหรับการต่ อสู้ ที่ใช้ ร่างกายเป็ นอาวุธ โดยเป็ นที่รู้ จักว่ าเป็ น "นวอาวุธ" ซึ่งประกอบด้วยการโจมตีจากร่ างกายทั้ง หมัด,
ศอก, เข่ า และเท้ า หากมีการเตรียมพร้ อมด้านร่ างกายดี จะก่ อให้ เกิดนักสู้ ที่มีอานุภาพ มวยไทยได้เป็ นที่แพร่ หลายใน
ระดับนานาชาติในช่ วงศตวรรษที่ยสี่ ิ บ เมื่อเหล่านักมวยไทยสามารถเป็ นฝ่ ายชนะนักต่ อสู้ ที่มีชื่อเสี ยงในแขนงอืน่ ซึ่งการ
แข่ งขันมวยไทยในระดับอาชีพ ได้รับการดูแลโดยสภามวยไทยโลก
เนื่องจากผู้ฝึกปฏิบัติมีคุณสมบัติด้านกีฬาจานวนมากข้ อดีที่ได้จากการเรียนมวยไทยนั้นมีมากมาย:
- ช่ วยเพิม่ สภาพหัวใจและหลอดเลือด
- การเตะและการวางเท้ ามีบทบาทอย่ างมากในการชกมวยไทย
- ความแข็งแรงและเสริมสร้ างกล้ามเนื้อหน้ าท้ อง
- ความคล่องตัวของสะโพกที่เพิม่ ขึ้น การเตะและการเคลื่อนไหวของมวยไทยที่ได้รับการส่ งเสริมเพิม่ ความคล่องตัวของ
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สะโพก
หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
THAI BOXING

Levels: from CM1 to CM2.

Thai Boxing or “Muay Thai” is a combat sport of Thailand that uses stand-up striking along with
various clinching techniques. This physical and mental discipline which includes combat on shins is
known as "the art of eight limbs" because it is characterized by the combined use of fists, elbows,
knees, shins, being associated with a good physical preparation that makes a full-contact fighter very
efficient.
Since the sport requires that practitioners possess a large number of athletic qualities, the benefits that
accompany learning Thai boxing are numerous:
It helps increase cardiovascular conditioning
Leg strength kicking and footwork play a large role in Thai Boxing.
Core strength and abdominal muscles strengthening.
Increased hip mobility the kicking and kneeing movements of Thai Boxing promote increased
hip mobility.
This course will prepare a show for mid-June.
Activity in English.
PEINTURE

Animatrice : Mlle. Pailine Ferre, ancienne élève du LFIB et AVS au LFIB.
Niveaux : de la CP à la CM2.
L'apprentissage des techniques de création en peinture, ainsi que du langage des couleurs, permet aux
élèves d'avoir un contact artistique avec la nature, les animaux, le paysage, l’architecture, etc. Ils vont
explorer l’effet de différents types de peinture, l’aquarelle, l’encre, l’acrylique, la gouache, pour
améliorer leur style préféré en faisant de la peinture. Chaque projet propose deux styles : figuratif et
abstrait, sur un thème libre ou inspiré par des artistes internationaux. Ce groupe de peintres participera
à un projet théâtral avec les activités « Théâtre » et « Sculpture & bricolage » : ils produiront des
décors pour le spectacle dans la journée de la « Fête des AES ».
Activité en français.

ภาพเพ้นท์

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

นักเรียนจะได้เรียนรู้ เทคนิคการสร้ างสรรค์ ภาพเพ้นท์ และรู้ จักใช้ สีเพือ่ สื่ อและถ่ ายทอดความรู้ สึกนึกคิดทางด้านศิลปะที่มี
ต่ อธรรมชาติ สั ตว์ ทัศนียภาพและหรือสถาปัตยกรรม เป็ นต้ น ได้เข้ าใจลักษณะต่ างๆของสี แต่ ละประเภท สี น้า สี หมึก
สี อะครีลคิ และสี โปสเตอร์ เพือ่ การพัฒนาสไตล์ การเพ้นท์ ที่ผู้เรียนชื่นชอบซึ่งในแต่ ละโปรเจคจะมีท้งั แบบรู ปธรรมและแบบ
นามธรรมตามหัวข้ ออิสระหรือหัวข้ อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิ นนานาชาติ นักเรียนกลุ่มนี้จะได้ร่วมสร้ างฉากตกแต่ ง
การแสดงกับกลุ่มกิจกรรมการแสดงละครเวทีและกลุ่มประติมากรรมเพื่อใช้ แสดงในวันงาน “Fête des AES”
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
PAINTING

Levels: from CP to CM2.
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Learning the painting techniques and the language of color will help the students to gain an
understanding of their artistic contact through nature, animals, landscape or architecture etc. They will
explore all different effects of paint types, water color, ink, acrylic and gouache to develop their
painting style. Each projects concept combines both styles, concrete and abstract according to the free
theme and the theme inspired by international artists. These painters will also participate in a theatrical
project with the activities « Theatre » and « Sculpture & DIV » to make all of the stage props together
and set them in the show for the day of la « Fête d'AES ».
Activity in French.

PETANQUE

Animateur : Mlle. Pailine Ferre, ancienne élève du LFIB.
Niveaux : de la CE2 à la CM2.
Pour que les vacances ne finissent jamais, et que la détente et l'émotion se retrouvent réunies après les
cours. Rejoignez-nous dans cette nouvelle activité proposée par les AES afin d'apprendre à jouer à la
pétanque dans les règles de l'art ! Couvre-chef obligatoire !
Objectifs de l’activité :
- Coopérer avec ses partenaires pour affronter en équipe l'équipe adverse, en respectant des
règles.
- Connaître et respecter les conditions matérielles du jeu (espace, matériel, répartition des
joueurs) et les joueurs.
- Connaître et respecter les autres joueurs.
Activité en français.

เปตอง

ชัน้ เรี ยน :

CE2

ถึง CM2.

วันหยุดจะไม่ มีวันสิ้นสุ ด ความสุ ขและความผ่ อนคลายจะมาพบกันหลังเลิกเรียน.... มาร่ วมกิจกรรมใหม่ กบั เรากันดีกว่ า
จะได้หัดเล่นเปตองด้วยกัน (ผู้เล่นต้ องสวมหมวก) ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน
จุดประสงค์ กิจกรรม
- ทางานร่ วมกับเพือ่ นร่ วมทีมเพือ่ แข่ งขันกับฝั่งตรงข้ ามโดยเคารพกฎกติกา
- รู้ และเคารพเงื่อนไขของเกม (พืน้ ที่ อุปกรณ์ การแบ่ งตัวผู้เล่น) และของผู้เล่น
- รู้ และเคารพความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้เล่น
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
PETANQUE

Levels: from CE2 to CM2.

Holidays will never end... Relaxation & emotion will unite after school...Join our new activity to learn
how to play petanque under the rules of arts!
Cap is a must!
Objectives of the activity:
- Cooperate with other players in the team to compete against the opposing team while
respecting the rules.
- Know and respect the physical conditions of the game (space, equipment, distribution of
players) and players.
- Know and respect the other players.
Activity in French.
SCULPTURE &
BRICOLAGE

Animatrice : M. Bonderffer Kevin, ancien élève du LFIB, diplômé en Program International de
Design et de Communication Faculté d’Architecture, Chulalongkorn.
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Niveaux : de la CP à la CM2.
Dans cette activité, tous les œuvres s’appuient sur un développement de l’idée créative des élèves
pour apprendre la manipulation des outils traditionnels et l’utilisation de divers matériaux, de l’argile,
du bois, du plastique, du papier et d’objets trouvés. En découvrant leur créativité et imagination, les
enfants travailleront par rapport au thème proposé et réaliseront des objets en 2 dimensions (peinture,
dessin) et en 3 dimensions (volume, sculpture). La pratique de la sculpture combine des techniques
variées, modelage, collage, pliage etc. Chaque élève développe son propre projet d’œuvre pendant les
deux sessions d’AES. A la fin de l’année scolaire, en participant au projet final, ces sculpteurs vont
coopérer avec des élèves des activités « Théâtre » et « Peinture », à la production de décors pour un
spectacle dans la journée de la « Fête des AES ».
Activité en anglais.

ประติมากรรม
และการประดิษฐ์

SCULPTURE & DIY

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

ผลงานทุกชิ้นของกิจกรรมประติมากรรมเน้ นการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ให้ แก่นักเรียนเพือ่ ให้ รู้ จักประยุกต์ ใช้ เครื่องมือ
แบบดั้งเดิมผสมผสานการใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่แตกต่ างกันเช่ นดินปั้นไม้ พลาสติกกระดาษและวัสดุที่พบหาได้ นักเรี ยนจะได้
คิดสร้ างสรรค์ และใช้ จินตนาการไปตามหัวข้ อที่กาหนดให้ โดยทาชิ้นงานออกมาทั้งในแบบสองมิติและสามมิติรวมถึงการ
ฝึ กสร้ างงานประติมากรรมด้ วยเทคนิคที่หลากหลายเช่ นการปั้นการติดแปะและการพับเป็ นต้ นนักเรียนแต่ ละคนต้ องสร้ าง
งานประติมากรรมขึ้นเองตามแต่ ละหั วข้ อของงานตลอดระยะเวลาเรี ยนทั้งสองเทอมและก่ อนสิ้ น ปี การศึ กษ าจะมีการ
ร่ วมมือกับกิจกรรมละครและกิจกรรมภาพเพ้ นท์ เพื่อให้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันสร้ างฉากที่จะต้ องนาไปใช้ ตกแต่ ง สาหรั บการ
แสดงในวัน งาน « Fête des AES » เป็ นการต่ อยอดจากความรู้ และแสดงศั กยภาพที่นั กเรี ยนได้ พัฒ นาตนเองและน ามา
ประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ด้วยการสร้ างผลงานร่ วมกัน
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
Levels: from CP to CM2.
This activity focuses on the progression of creative thinking development through making sculptures.
Students will learn how to use traditional tools and to use all different materials as clay, wood, plastic
sheet, paper, and found objects. To discover their creation and imagination, they will work on the
provided theme and create their sculpture in 2 dimensions (painting, drawing) and 3 dimensions
(volume, sculpture) as well. During the class, they will get more hands on experience as they go
through all various techniques, sculpturing, collage, folding etc. Each student will create their own
artistic sculpture projects during two semesters and will collaborate on making the stage decorations
with the students of the activities «Theatre » and « Painting » for the final project of the year on the
day of la « Fête des AES »
Activity in English.

TAEKWONDO

Animateurs : M. Suphab Arayapong, M. Punthanasap Thavisakul, membres de la Fédération
Thaïlandaise de Taekwondo, et M. Natthapong Rodchanasethapong.
Niveaux : de la CP à la CM2.
Art martial idéal pour l’apprentissage du respect d’autrui, de la discipline, de la rigueur, et de la
concentration. Il appartient aux professeurs de répartir les groupes par niveau. A la suite du passage
du test, chaque enfant qui a réussi son test recevra un certificat de niveau qui lui permettra de
poursuivre la pratique de ce sport ailleurs. Un examen aura lieu à la fin de chaque session. Le frais
d’examen est de 500 bahts est compris dans le prix de l’activité. Un kimono de taekwondo est
obligatoire. L’achat de kimono peut se faire dans les centres commerciaux ou à FBT
http://www.fbtsports.com ou auprès de l’animateur de l’activité par courriel à su_tkd@hotmail.com
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(après réception de la confirmation de l’inscription). Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en anglais.

เทควันโด

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

เป็ นศิลปะการต่ อสู้ ที่สอนให้ รู้ จักการเคารพผู้อื่น เคารพกฏ ความเคร่ งครั ดและการมีสมาธิ ผู้สอนจะแยกนักเรี ยนออกเป็ น
ระดับ เมื่อนักเรี ยนสอบผ่ านจะได้ รับประกาศนียบัตรที่สามารถใช้ ได้ กับสถาบันการเรี ยนเทควนโดทุกแห่ ง จะมีการสอบ
ก่ อนสิ้ นสุ ดกิจกรรมในแต่ ละภาค ค่ าสอบ 500 บาท รวมอยู่ในค่ าเรี ยนแล้ ว นักเรี ยนจะต้ องสวมชุ ดเทควนโดในเวลาเรี ยน
กิจกรรม ซึ่ งผู้ปกครองสามารถหาซื้อได้ ตามห้ างสรรพสิ นค้ า หรื อที่เอฟบีที http://www.fbtsports.com หรื อสั่ งซื้ อ
กับทางครู ผู้สอนทางอีเมลที่ su_tkd@hotmail.com (หลังจากที่ได้ รับการยืนยันการสมัครแล้ วเท่ านั้น ) หลักสู ตรนี้มี
การแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ภาษาอังกฤษในการสอน.
TAEKWONDO

Levels: from CP to CM2.
Members of the Taekwondo Federation of Thailand. Ideal martial art for the learning to respect others,
discipline, strictness and concentration. The coach will separate the groups by level. After passing the
test with success, each child will receive a certificate with which he/she can continue his/her practice
elsewhere. An exam will be held in the end of each session (500 baths of the exam fee is included).
Taekwondo kimono is required for this activity. Parents can buy a kimono in department stores or at
FBT http://www.fbtsports.com or buy them from the instructor by sending an e-mail to
su_tkd@hotmail.com (after receiving the registration’s confirmation). This course will prepare a
show for mid-June.
Activity in English.

THEATRE

Animateur: M. Jean-Charles Perrot, professeur de l’école primaire du LFIB.
Niveaux : de la CM1 à la 6ème.
Cet atelier est une initiation au théâtre, ainsi qu'un espace de recherche et d'expérimentation qui
aboutiront à une représentation en fin d'année. Des exercices d'échauffement physique et vocal, ainsi
que des séances d'improvisation permettront à chaque élève de découvrir et renforcer ses compétences
théâtrales, individuellement et au sein du groupe.
L'aide des parents sera demandée pour l'apprentissage des textes, les costumes, les accessoires et les
décors lors du montage du spectacle. Les élèves des activités « Peinture » et « Sculpture & bricolage »
donneront l’aide pour les décors du spectacle également. Ce cours présentera un spectacle Mi-juin.
Activité en français.

ละคร

ชัน้ เรี ยน :

CM1 ถึง 6 ème.

กิจกรรมนี้เป็ นการเรียนละครเบือ้ งต้ น และยังให้ นักเรียนได้ค้นคว้ าและฝึ กฝนเพือ่ การแสดงละครในสิ้นปี การศึกษาอีกด้วย
จะเริ่มกิจกรรมโดยการวอร์ มร่ างกายและเสี ยง ต่ อจากนั้นจะเป็ นการฝึ กละครแบบด้นสดที่จะช่ วยให้ นักเรียนแต่ ละคนได้
ค้ นพบและฝึ กฝนความสามารถในด้ านละครทั้งของตนเองและของกลุ่ม
ในการแสดงละครปลายปี ผู้ปกครองจะต้ องให้ ความช่ วยเหลือนักเรียนในการซ้ อมบท จัดหาเสื้อผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
รวมทั้งการจัดเวที ซึ่งนักเรียนจากกิจกรรม « ภาพเพ้นท์ » และ « ประติมากรรมและการประดิษฐ์ » จะช่ วยเรื่องการจัด
เวทีเช่ นกัน หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
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ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.
THEATRE

Levels: from CM1 to 6ème.
This workshop is an introductory course in theatre, as well as a space of research and experimentation
which will enable the pupils to finalize a play at the end of the school year.
Vocal and physical warm-up exercises, as well as improvisation sessions will allow each student to
discover or strengthen her/his theatrical skills, individually and among the group.
The parents' support for memorizing their children's texts, costumes, accessories and decorations for
the end of the year performance is required. Students from the activities « Painting » and « Sculpture &
DIV» will also help for the decorations. This course will prepare a show for mid-June.
Activity in French.
TOURS DE MAGIE

Animateur : M. Kriengsak Sathapanawong (Khun Krieng), illusionniste et magicien
professionnel.
Niveaux : de la CP à la CM2.
Apprentissage des tours de magie et d'illusions très ludiques et amusants. Les élèves vont découvrir les
secrets de la magie. Ils s’entrainent à être patients pour pratiquer chaque spectacle et à trouver des
solutions. La magie peut créer l’amitié et permet aux élèves de s’exprimer dans le bon sens. Ils feront
plaisir à leurs amis ! L’animateur fournira tous les accessoires qui seront donnés aux enfants au fur et
à mesure de l’apprentissage des tours. Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en anglais.

มายากล

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

เป็ นการเรียนรู้ เทคนิคมายากลและการลวงตาอย่ างสนุกสนาน นักเรียนจะได้เรียนรู้ กลเม็ด เคล็ดลับ เกีย่ วกับความลับของ
มายากล การเรียนมายากลจะทาให้ นักเรียนรู้ จักความอดทนในการฝึ กฝนแต่ ละการแสดง รู้ จักแก้ไขปัญหา มายากลสร้ าง
มิตรภาพและทาให้ เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดี และสร้ างความบันเทิงความสนุกสนานให้ กบั เพือ่ นๆ ได้อีกด้ วย ผู้สอนจะ
เตรียมอุปกรณ์ การเรียนการสอนมาให้ กบั นักเรียน หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
MAGIC TRICKS

Levels: from CP to CM2.
Professional illusionist and magician. This is a very funny and amusing training of magic and illusions.
Students will learn to be patient to practice every show and find solutions. Magic can create friendship
and allows students to express themselves in the right direction. They will also give joy to their friends.
The teacher will provide all accessories which will be given to the children gradually during the
training. This course will make a show mid-June.
Activity in English.

TENNIS DE TABLE

Animateur : M. Thierry Boette, professeur de l’école primaire du LFIB.
Niveaux : de la CE2 à la CM2. Non-débutant
Échauffement, entraînement, jeu de jambes, exercices, services, revers, coup droit, stratégie,
concentration et précision seront nécessaires pour taper dans la petite balle de 2,7 grammes et battre
vos adversaires en match ou en tournoi!
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Activité en français.

ปิ งปอง

ชัน้ เรี ยน :

CE2 ถึง 6 CM2. สำหรั บเด็กที่เล่ นได้ แล้ ว

เป็ นการฝึ กขยับเท้ า ลาตัวและข้ อมือ เด็กๆจะได้ ฝึกซ้ อมและการปฏิบัติ แบ็คแฮนด์ โฟร์ แฮนด์ กลยุทธ์ และความเข้ มข้ น
ของเกมท์ เพือ่ ที่จะควบคุมการตีลูกบอลขนาด 2.7 กรัม และได้เทคนิคเอาชนะฝ่ ายตรงข้ ามของคู่ต่อสู้ ในระหว่ างการ
แข่ งขัน.
กิจกรรมนี้สอนในภาษาฝรั่งเศส.
TABLE TENNIS

Levels: from CE2 to CM2. Non-beginners
Warm-up, training, footwork, practice drills, serves, backhand, forehand, strategy, concentration and
accuracy will all be required to hit the small 2.7 gram ball and beat your opponents during a match or a
tournament!
Activity in French.

ZUMBA

Animatrice : M. Tharit Rotchanasuworaphong, MIFA Artist Academy@GMM
Niveaux : de la MS à la CM2.
L’activité « Zumba » est un programme de danse pour les enfants. Attendez-vous à les voir se
défouler, danser, rêver et prendre leur santé en main sans se prendre la tête ! En suivant ce programme,
les enfants apprendront le respect des autres et des règles, le travail en équipe, la mémorisation de
différentes chorégraphies, la coordination des mouvements et le repérage spatial… Les enfants
pourront se lâcher sur des sons venant majoritairement d’Amérique latine. Ces nouveaux sons et ces
expériences qui leur sont proposés répondront pleinement à leur insatiable curiosité et leur énergie
débordante. Ils rejoindront une activité collective, bougeront en rythme sur des musiques qui
conviennent à leur âge et pourront s’amuser avec d’autres enfants.
Les élèves doivent porter des baskets, short, pantalon ou legging pendant l’activité (pas de robe pour
les filles !). Ils peuvent s’habiller en tenue “décontractée” pour venir à l'école afin de ne pas se changer
dans la journée. Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en français.

ซุมบ้ า

ชัน้ เรี ยน :

MS ถึง CM2.

กิจกรรมซุ มบ้ าเป็ นโปรแกรมการเต้ นสาหรับเด็ก แล้วคุณจะเห็นพวกเขาวิ่ง เต้ น ใฝ่ ฝัน และจะมีสุขภาพที่ดี การปฏิบัติตาม
โปรแกรมนี้จะช่ วยให้ เด็กเรียนรู้ การเคารพผู้อนื่ และกฏระเบียบ รู้ จักการทางานร่ วมกัน ฝึ กการจาท่ าเต้ น รู้ จักประสานการ
เคลือ่ นไหวของร่ างกาย... เด็กๆ จะรู้ สึกปลดปล่อยไปกับเสี ยงดนตรีละตินอเมริกนั ซึ่งจะเป็ นเสี ยงใหม่ และสิ่ งที่จะได้ยิน
นั้นจะตอบสนองความอยากรู้ อยากเห็นและการใช้ พลังงานที่ไม่ มีสิ้นสุ ดของพวกเขา กิจกรรมนี้จะเป็ นการเต้ นรวมกัน
เด็กๆ จะเคลือ่ นไหวไปตามจังหวะดนตรีที่เหมาะสมกับช่ วงวัยและจะสนุกสนานไปพร้ อมๆ กัน
นักเรียนที่เรียนกิจกรรมนี้ต้องสวมรองเท้ าผ้ าใบ กางเกงหรือเลกกิง้ (นักเรียนหญิงห้ ามนุ่งกระโปรง) หรือนักเรียนแต่ งตัว
ตามสบายมาจากบ้ านเลยก็ได้เพือ่ ที่จะไม่ ต้องมาเปลีย่ นเสื้ อผ้ าที่โรงเรียน หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
กิจกรรมนี้สอนในภาษาฝรั่งเศส.
ZUMBA

Levels: from MS to CM2.
Zumba activity is a dance program for children. This program is rockin’, high-energy dance parties
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packed with specially choreographed, kid-friendly routines and all the music kids love. This dance
inspires kids to express themselves through movement and play while effectively improving their
overall health and well-being. Kids love it because it’s on the cutting edge and fun, and parents love it
because it’s active, fun and for the effects it has on kids – increasing their focus and self-confidence,
boosting metabolism and enhancing coordination.
Students must wear sport shoes and short or pant or legging during the activity (no dress for girls!).
They can wear these cloths to come to school in the morning. This course will make a show mid-June.
Activity in French.
YOGA

Animatrice : Mlle. Kantika Srinuanchan, Diplôme de professeur de Yoga, Certificats of Rainbow
kids yoga on December 2012.
Niveaux : de la PS à la CM2.
Faire du yoga pour être bien dans son corps, bien dans sa tête ! Une pratique récréative et joyeuse
adaptée à chaque niveau pour offrir un espace de bien-être ressourçant à l’école. L’objectif est de
permettre d’identifier des pratiques pour mieux apprendre à contrôler ses émotions, se concentrer et
avoir plus confiance en soi, entre autres. Chacun va trouver sa place et la relaxation reste souvent la
partie préférée de tous ! Pour les maternelles, on privilégiera la perception corporelle et une maîtrise
du corps pour une meilleure confiance en soi. Pour le groupe des CP et CE1, on commence à observer
la respiration pour travailler sur la concentration. Pour les CE2 à CM2, tout en apprenant des postures
les enfants sont ramenés vers leur respiration et pratiquent ainsi leur équilibre et leur concentration.
Pour les collégiens de la 6ème à la 4ème, on s’oriente plus vers la confiance en soi, pour apprendre à se
motiver, se recentrer, se calmer et se relaxer tout en se renforçant et en s'assouplissant à son rythme.
Pour le groupe des 3èmes à la terminale, dans le même esprit, on privilégiera la relaxation.
Une tenue confortable est demandée et une serviette ou paréo. Ce cours préparera un spectacle pour la
Mi-juin.

โยคะ

Activité en anglais.
ชัน้ เรี ยน : PS ถึง CM2.

รู้ สึกดีในร่ างกายของคุณและรู้ สึกดีในหัวของคุณ! การปฏิบัติที่สนุกสนานและผ่ อนคลายเหมาะสาหรับแต่ ละระดับเพือ่ ให้ มี
พืน้ ที่เพื่อสุ ขภาพที่ทาให้ เด็ก ๆ ผ่ อนคลายได้ ที่โรงเรียน เป้าหมายคือการระบุการปฏิบัติเพื่อให้ เรียนรู้ ที่ดขี นึ้ ในการควบคุม
อารมณ์ ความสนใจและความมั่นใจในตนเอง ทุกคนจะพบสถานที่และการพักผ่ อนของพวกเขามักจะเป็ นส่ วนที่ชื่นชอบ
ของทุก! สาหรับโรงเรียนอนุบาลเราจะมุ่งเน้ นไปที่การรับรู้ ของร่ างกายและการควบคุมร่ างกายเพือ่ ความมั่นใจในตนเอง
มากขึน้ สาหรับกลุ่มของ CP และ CE1 เราเริ่มสั งเกตการหายใจเพื่อทางานกับความเข้ มข้ น สาหรับ CE2 ถึง CM2 ในขณะ
ที่ท่าทางการเรียนรู้ เด็กมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการหายใจของตนเองและทาให้ ความสมดุลและความเข้ มข้ นของพวกเขา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ที่จะจูงใจให้ ความสนใจสงบสติอารมณ์
และผ่ อนคลายพร้ อมทั้งเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและผ่ อนคลายให้ กบั ตนเอง สาหรับกลุ่มของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ไปยัง
Terminales ในลักษณะเดียวกันนี้เราจะมีสิทธิผ่อนคลาย
ต้ องมีชุดเครื่องแต่ งกายที่สะดวกสบายและผ้ าเช็ดตั ว หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
YOGA

Levels: from PS to CM2.
Feel well in your body to feel good in your head! A recreational and joyful practice adapted to each
level to offer a rejuvenating wellness area at school. The goal is to identify practices to better learn to
control emotions, focus and gain in self-confidence, among others. Everyone will find their place and
relaxation is often the favorite part of all! For kindergartens, we will more focus on body perception
and control of the body for a better self-confidence. For the group of CP and CE1, we begin to observe
the breathing to work on the concentration. For CE2 to CM2, while learning postures children are
connected to their breathing and thus practice their balance and concentration. For middle school
students in the 6th to the 4th grade, we move more towards self-confidence, to learn to motivate,
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refocus, calm down and relax while strengthening and relaxing at his own pace. For the group of 3rd
grade to the Terminals, in the same spirit, we will privilege relaxation.
A comfortable outfit is required and a towel or sarong. This course will make a show mid-June.
Activity in English.

L’ART DE L’ORIGAMI

Animatrice : Melle. Siriwan Phosrithong, Jazz International dance école de Nice (France) et
Cours de dance, de Francais et d’Origami en tant qu’instructeur fédérale
Dance: Ballet, Jazz & Afro, Contemporary, Bare au sol (Monaco, Nice, Bern)
Niveaux : de la CP à la CM2.
La mémoire et la concentration: développer les capacités visuelle et mentale par les figures construites,
qui sont construites par des plis et des angles de volume.
Développement de l'imagination par les images et figures construites ainsi que les angles qui donnent
naissance à de nouvelles figures en 3 dimensions grâce aux plis et volumes.
Développement manuelles:
Les pratiquants vont acquérir des compétences manuelles, la mémoire gestuelle et visuelle, grasse à
une pratique régulière. Cette partie du développement peut aider aussi à la vie quotidienne.
La conception de l'espace:
Permet une compréhension des relations de l'espace tel que les directions données par les figures
construites vers le haut, le bas et les courbes.
Patience et persévérance:
Quand une personne termine une figure compliquée voir longue car complexe par le sujet à construire,
la fierté et le temps qui a été donné pour terminer l'œuvre nous apprend la patience par la même
occasion.
La pensée logique et mathématique:
Cet avantage est inestimable et contribue à l'élaboration de la pensée logique mathématique. Les angles
et les plis se comptent afin de monter une figure et les plis sont la symétrie et géométrie.
Il y a des études qui expliquent comment l'origami peut aider à résoudre des équations cubiques et
hypothèses. Voir les expériences de Mr Robert Lang qui a construit des cubes qui se déplient dans
l'espace pour la NASA.
Activité en français.

ชัน้ เรี ยน :

ศิลปะของการพับกระดาษ
(Origami)

CP ถึง CM2.

หน่วยความจาและความเข้มข้น: พัฒนาความสามารถในการมองเห็นและจิตใจผ่านร่ างที่สร้างขึ้นซึ่งสร้างขึ้นโดยการพับ
และมุมปริ มาตร
การพัฒนาจินตนาการโดยภาพและตัวเลขสร้างขึ้นและมุมที่ให้กาเนิ ดรู ปทรงใหม่ใน 3 มิติดว้ ยการพับและปริ มาตร
การพัฒนาคู่มือ:
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับทักษะการใช้งานด้วยตนเองความรู้เกี่ยวกับท่าทางและภาพ ส่ วนนี้ของการพัฒนายังสามารถช่วยใน
ชีวติ ประจาวัน
การออกแบบพื้นที่:
ช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่เช่นทิศทางที่กาหนดโดยตัวเลขที่สร้างขึ้นลดลงและเส้นโค้ง
ความอดทนและความเพียร:
เมื่อบุคคลเสร็ จสิ้ นการร่ างที่ซบั ซ้อนเนื่องจากเป็ นงานที่ซบั ซ้อนเป็ นเวลานานสาหรับเรื่ องที่จะสร้างความภาคภูมิใจและ
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เวลาที่ได้รับในการทางานให้เสร็ จสมบูรณ์สอนเราถึงความอดทนในเวลาเดียวกัน
ความคิดเชิงตรรกะและทางคณิ ตศาสตร์ :
ประโยชน์น้ ีเป็ นสิ่ งล้ าค่าและก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดเชิงตรรกะทางคณิ ตศาสตร์ มุมและเท่าจะนับเพื่อยึดรู ปและพับ
เป็ นสมมาตรและรู ปทรงเรขาคณิ ต
มีการศึกษาที่อธิบายวิธีการที่โอะริ งะมิสามารถช่วยแก้สมการลูกบาศก์และสมมุติฐานได้ ดูประสบการณ์ของนายโร
เบิร์ตหรั่งที่สร้างก้อนที่แฉขึ้นในอวกาศสาหรับนาซ่า
กิจกรรมนี้สอนในภาษาฝรั่งเศส.

THE ART OF ORIGAMI

Levels: from CP to CM2.
Memory and Concentration: Develop visual and mental abilities through constructed figures, which are
constructed by folds and volume angles.
Development of the imagination by the images and figures built and the angles that give birth to new
figure in 3 dimensions thanks to folds and volumes.
Manual development:
Practitioners will acquire manual skills, gestural and visual memory, and fat to a regular practice. This
part of development can also help in everyday life.
The design of the space:
Allows an understanding of the relationships of space such as the directions given by the figures built
up, down and curves.
Patience and perseverance:
When a person finishes a complicated figure, because it is a long complex task for the subject to build,
the pride and time that has been given to complete the work teaches us patience at the same time.
The logical and mathematical thought:
This advantage is invaluable and contributes to the development of mathematical logical thinking.
Angles and folds are counted to mount a figure and the folds are symmetry and geometry.
There are studies that explain how origami can help solve cubic equations and hypotheses. See the
experiences of Mr. Robert Lang who built cubes that unfold in space for NASA.
Activity in French.

FABRICATION DE JEUX
SOCIETE

Animatrice : M. Grégoire Fischer, professeur des écoles (PE)
Niveaux : de la CP à la CM2.
Les jeux de société sont formidables : outil de socialisation, développement de la logique et de
l'observation, entrainement à la mémorisation, ...
Mais les fabriquer, c'est encore mieux ! On ajoute ainsi des compétences manuelles et artistiques au
plaisir d'un jeu que l'on a soi-même confectionné.
Lors de cette activité, votre enfant pourra créer lui-même son jeu de société à partir de modèles
existants avant d'en faire profiter sa famille et ses ami(e)s : choix du type de jeu, préparation du
matériel nécessaire, confection et décoration, présentation des règles ... sans oublier de l'essayer !
Activité en français.

เกมส์ การเล่นกระดานและสร้ าง
เกมส์

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.
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เกมส์ การเล่นกระดานที่ดี: จะเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กสู่ สังคมและตรรกะสาหรับการสั งเกตสิ่ งรอบๆตัว การ
ฝึ กอบรมรวมถึงการท่ องจา ...
การผลิตเกมส์ ของเด็ก พวกเขาจะทาดียิ่งขึน้ ! เราได้เพิม่ ทักษะและฝึ กให้ เด็กมีความคึดสร้ างสรรค์ ด้วยตนเองรวมถึงศิลปะ
เพือ่ เพิม่ ความสุ ขของเกมส์ ที่เราได้ทาเอง
ในระหว่ างกิจกรรมนี้บุตรหลานของคุณสามารถสร้ างเกมส์ กระดานของตัวเองจากโมเดลที่มีอยู่ก่อนและสามารถแบ่ งปัน
กับครอบครัวและเพื่อนฝูง: เลือกชนิดของเกมส์ และเตรียมอุปกรณ์ ที่จาเป็ นสาหรับการทาเกมส์ และตกแต่ งนาเสนอกฎของ
เกมส์ น้ันๆ ... โดยไม่ ต้อง ลืมที่จะลอง!
กิจกรรมนี้สอนในภาษาฝรั่งเศส.
CREATE YOUR BOARD
GAMES

Levels: from CP to CM2.
The board games are great: socialization tool, development of logic and observation, memorization
training…
But to manufacture them is even better! We add manual and artistic skills to the pleasure of a game
that we have made ourselves.
During this activity, your child can create his own board game from existing models before sharing it
with his family and his friends: choice of the type of game, preparation of the necessary equipment,
making and decoration, presentation of the rules ... without forgetting to try it!
Activity in French.

DANSE THAI

Animatrice : Khun Ann, professeur de danse Thai professionnel.
Niveaux : de la CP à la CM2.
La danse Thai est la principale forme d'art dramatique de la Thaïlande. Il y a peu de performances
comme la dance Thai traditionnelle avec des mouvements gracieux, ses couleurs brillantes, et son
rythme doux. La danse Thai, connu sous le nom « Ram Thai », était à l'origine un art réalisé pour les
cours royales de l'ancien Siam. Ce cours préparera un spectacle pour la Mi-juin.
Activité en anglais.

ราไทย

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

ราไทยเป็ นรู ปแบบศิลปะการแสดงละค หลักของประเทศไทย มีการแสดงน้ อยเช่ นราไทยที่แผ่ ปรากฏตัวอยู่กับการ
เคลือ่ นไหวที่สง่ างามของสี ที่สดใสและจังหวะนุ่มนวล ราไทย เป็ นศิลปะในราชสานักของเมืองสยาม. หลักสู ตรนี้มีการ
แสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
Levels: from CP to CM2.
THAI DANSE

Thai Dance is the main dramatic art form of Thailand. There are few performances like traditional Thai
Dance with its graceful movements, its brilliant color, its soft rhythm and it’s radiating presence. Thai
Dance, known as "Ram Thai", was originally an art performed for the royal courts of old Siam. This
course will make a show mid-June.
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Activity in English.
DRAMA ANGLAIS

Animatrice : M. Benjamin Tardieux, professeur des écoles (PE)
Niveaux : de la CP à la CM2.
Cet atelier est une initiation au théâtre en anglais, ainsi qu'un espace de recherche et d'expérimentation
qui aboutiront à une représentation en fin d'année. Des exercices d'échauffement physique et vocal,
ainsi que des séances d'improvisation permettront à chaque élève de découvrir et renforcer ses
compétences théâtrales, individuellement et au sein du groupe.
L'aide des parents sera demandée pour l'apprentissage des textes, les costumes, les accessoires et les
décors lors du montage du spectacle. Les élèves des activités « Peinture » et « Sculpture & bricolage »
donneront l’aide pour les décors du spectacle également. Ce cours préparera un spectacle pour la Mijuin.
Activité en Anglais.

ดราม่ า อังกฤษ

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

กิจกรรมนี้เป็ นการเรียนละครเบือ้ งต้ น และยังให้ นักเรียนได้ค้นคว้ าและฝึ กฝนเพือ่ การแสดงละครในสิ้นปี การศึกษาอีกด้วย
จะเริ่มกิจกรรมโดยการวอร์ มร่ างกายและเสี ยง ต่ อจากนั้นจะเป็ นการฝึ กละครแบบด้นสดที่จะช่ วยให้ นักเรียนแต่ ละคนได้
ค้ นพบและฝึ กฝนความสามารถในด้ านละครทั้งของตนเองและของกลุ่ม
ในการแสดงละครปลายปี ผู้ปกครองจะต้ องให้ ความช่ วยเหลือนักเรียนในการซ้ อมบท จัดหาเสื้อผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
รวมทั้งการจัดเวที ซึ่งนักเรียนจากกิจกรรม « ภาพเพ้นท์ » และ « ประติมากรรมและการประดิษฐ์ » จะช่ วยเรื่องการจัด
เวทีเช่ นกัน หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
ENGLISH DRAMA

Levels: from CP to CM2.
This workshop is an introductory course in theatre, as well as a space of research and experimentation
which will enable the pupils to finalize a play at the end of the school year.
Vocal and physical warm-up exercises, as well as improvisation sessions will allow each student to
discover or strengthen her/his theatrical skills, individually and among the group.
The parents' support for memorizing their children's texts, costumes, accessories and decorations for
the end of the year performance is required. Students from the activities « Painting » and « Sculpture &
DIV» will also help for the decorations. This course will prepare a show for mid-June.
Activity in English.

ESCRIME

Animateur : M. Thosaphon Tanratananopakul et M. Nutpakal Krudtim, ancien championnat de
thailande, coach et juge.
Niveaux : de la CP à la CM2.
L’escrime est un sport de combat. Il s’agit de l’art de toucher un adversaire avec la pointe ou le
tranchant (estoc et taille) d’une arme blanche sans être touché. Ce cours préparera un spectacle pour la
Mi-juin.
L’escrime présente de nombreux avantages pour la santé et permet d’améliorer les performances de
votre corps. Ces derniers comprennent:
- améliore la flexibilité, augmente les réflexes, la force mentale et la concentration.
- augmente l'agilité des pieds et des mains.
- affine la réflexion stratégique et la prise de décision
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Activité en Anglais.

ฟันดาบ

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

กีฬาฟันดาบสากลเป็ นกีฬาที่สองคู่แข่ งต่ อสู้ โดยใช้ 'Rapier สไตล์ ' ดาบ ชนะคะแนนโดยการจีล้ าตัวของฝ่ ายตรงข้ าม
หลักสู ตรนี้มีการแสดงช่ วงกลางเดือนมิถุนายน.
การฟันดาบมีประโยชน์ ต่อสุ ขภาพและการออกกาลังกายจานวนมากเพือ่ ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพร่ างกายของคุณ สิ่ งเหล่านี้
อาจรวมถึง:
- ปรับปรุ งความยืดหยุ่นเพิม่ ปฏิกริ ิยาตอบสนองและเพิม่ ความแข็งแรงและสมาธิ
- เพิม่ ความว่ องไวของเท้ าและมือ
- ฝึ กฝนทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และการตัดสิ นใจ
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
FENCING

Levels: from CP to CM2.
Fencing, also called Olympic fencing, is a sport in which two competitors fight using 'Rapier-style'
swords, winning points by making contact with their opponent.
Fencing has a number of health and fitness benefits to improve your body’s performance. These can
include:
-

Improves flexibility, increases reflexes, and boosts mental strength and concentration.
Increases the nimbleness of feet and hands.
Hones strategic thinking and decision making skills

Activity in English.

ROBOTIQUE

Animateur : M. Michel Colin, professeur au LFIB, licence en science de l’éducation (Université
de Bourgogne, Dijon) et maitrise des sciences en Informatique (Metz université – France)
Niveaux : de la CE2 à la CM2. Mêmes leçons pour les 2 sessions
-Découverte du robot Thymio : types de capteurs, 2 modes de fonctionnement bien distincts (mode
comportement et mode programmation) :
-Les 6 défis de Niveau A : défis dans le mode comportement
A1- Crée une cage de football avec deux obstacles et avec une balle essaie de marquer un but en
guidant Thymio avec la télécommande
A2- Crée un labyrinthe avec des obstacles et place une cible au centre. Cherche le bon comportement
pour que Thymio arrive à destination
A3 – Dessine une piste de course, prends la piste et pose une assiette sur Thymio. Tu peux ainsi créer
ton premier buffet robotisé.
A4- Fais faire le ménage à Thymio! Attache un chiffon au crochet de Thymio avec une ficelle et
essaie de trouver le meilleur comportement pour qu’il enlève un maximum de poussière et de miettes
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A5- Redessine les formes pointillées en équipant Thymio d’un stylo et guide-le en tapant dans tes
mains.
Entraîne-toi avant sur une feuille blanche. N’hésite pas à prendre une grande feuille afin d’avoir
suffisamment de place
A6- Crée un labyrinthe avec des obstacles et place une cible au centre. Ton but est de contourner les
obstacles en marche arrière et d’arriver jusqu’à la cible
-Découverte de l’interaction ordinateur – robot ; programmation visuelle
-Les 10 défis de Niveau B : défis dans le mode programmation simple
B1- Programme Thymio pour qu’il se transforme en chien de garde et qu’il fasse du bruit dès qu’il voit
quelque chose s’approcher de lui
B2- Fais en sorte que Thymio t’obéisse, mais à l’envers! Appuie sur «avant», il recule; appuie sur
«gauche», il va à droite, etc. Fais-le s’arrêter si tu appuies sur le bouton central. Construis un labyrinthe
avec des obstacles et essaie de le faire sortir sans rien toucher!
B3- Prends la piste “Thymio Racetrack” et programme Thymio pour qu’il suive la ligne noire large. Il
faut qu’il s’arrête s’il voit un obstacle devant lui et qu’il redémarre dès que la voie est libre. Teste ton
programme en mettant des obstacles sur la route
B4- Thymio possède 7 capteurs de proximité horizontaux: 5 devant, 2 derrière. Fais-le s’allumer de
différentes couleurs lorsqu’il voit quelque chose autour de lui. Attention! Chaque capteur doit être
associé à une couleur
B5- Grâce aux 5 capteurs à l’avant de Thymio, transforme-le en piano. Associe chaque capteur avant
avec un son ou une mélodie. Pose ton Thymio sur l’arrière et joue du piano en passant tes doigts sur les
capteurs
B6- Programme Thymio pour que tu puisses le guider avec ses boutons afin de lui faire descendre la
piste blanche du «Thymio Racetrack» sans toucher les bandes noires. S’il touche une bande noire, ton
programme devra faire en sorte que Thymio s’arrête, devienne rouge et crie. Fais la course avec tes
proches!
B7- Crée une structure avec des obstacles et place Thymio à bonne distance. Programme-le pour que
tu puisses avoir le temps de viser avec les boutons et le lancer lui donnant une tape Ton but: faire
tomber la structure!
B8- Tu te souviens du comportement amical (vert)? Il peut suivre ta main. Maintenant, c’est à toi de le
programmer pour que Thymio te suive, mais avec ses capteurs arrière
B9- Transforme Thymio en buzzer et utilise-le dans un quiz avec tes proches! Programme Thymio
pour
qu’il s’allume et joue une mélodie dès qu’il reçoit une tape. Attention! Tu dois trouver une solution
pour le faire revenir dans son état initial.
B10- Utilise Thymio pour faire deviner des mots en utilisant un code Morse simplifié. Associe un
capteur à une lettre pour que Thymio la joue quand tu mets ton doigt devant. Fais ça pour toutes les
lettres de «Thymio» et essaie de faire deviner le mot à tes proches
-Niveau C : défis dans le mode programmation avancée :
C1- Au claquement de mains, allumer le robot en bleu ou en rouge selon l’état : (Etat 0 --- > le robot
devient bleu et Etat 1 --- > le robot devient rouge)
C2- Place Thymio assez loin de l’obstacle. Programme-le pour qu’il avance vite tant qu’il ne voit rien
et qu’il ralentisse dès qu’il aperçoit l’obstacle. Bien entendu, il faut que Thymio s’arrête complètement
avant de toucher le mur!
C3- Place Thymio à 40 cm de la cible de fléchettes et programme-le pour qu’il avance et s’arrête au
plus près du centre lorsque tu appuies sur le bouton avant.
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C4- Fais changer Thymio de couleur pour qu’il passe du rouge au vert, puis au bleu, puis au jaune, puis
au violet et à nouveau au rouge, avec un seul bouton.
C5- Crée une chorégraphie avec Thymio en combinant les blocs de timers, d’états et de moteurs!
Ajoute de la couleur et fais une vidéo.
C6- Crée ta propre ambulance Thymio télécommandée. Elle doit soit avancer doucement comme une
voiture normale ou alors aller très vite en allumant son gyrophare et sa sirène. Tu dois pouvoir choisir
un mode ou l’autre avec un seul bouton !
C7- Utilise plusieurs cibles et dépose-les par terre. Place Thymio devant la première et programme-le
pour qu’il se déplace d’une cible à l’autre automatiquement
C8- Programme Thymio pour que lorsque tu appuies sur un bouton, il joue un mot en code Morse.
Essaie de faire deviner le mot codé à tes amis. Tu peux reprendre le tableau du code Morse simplifié et
faire deviner des mots jusqu’à 16 lettres
C9- Place des obstacles au hasard sur une table avec Thymio. Programme-le pour qu’il trouve les
obstacles et les pousse hors de la table! Thymio ne doit pas tomber de la table!
C10-Pose des obstacles sur la piste Racetrack. Programme ensuite Thymio pour qu’il suive la piste et
pousse les obstacles hors de cette dernière avant de reprendre son chemin. Nous te conseillons de
prendre un peu d’élan avant de foncer dans l’obstacle.
Activité en français.

โปรแกรมหุ่นยนต์

ชัน้ เรี ยน :

CE2 ถึง CM2. บทเรียนเดียวกันสาหรับเทอม 2

การค้นพบหุ่นยนต์ Thymio: ประเภทของเซ็นเซอร์, 2 โหมดการทางานที่แตกต่างกัน )โหมดพฤติกรรมและโหมดการ
เขียนโปรแกรม(:
-The 6 ความท้าทายของระดับ A: ความท้าทายในโหมดพฤติกรรม
A1- สร้างกรงฟุตบอลที่มีสองสิ่ งกีดขวางและด้วยลูกบอลพยายามทาประตูโดยให้แนวทาง Thymio ด้วยรี โมทคอนโทรล
A2- สร้างเขาวงกตพร้อมอุปสรรคและวางเป้ าหมายไว้ตรงกลาง การค้นหาพฤติกรรมที่เหมาะสมสาหรับ Thymio เพื่อไป
ให้ถึงปลายทาง
A3 - วาดลู่วงิ่ ติดตามและวางจานบน Thymio คุณสามารถสร้างบุฟเฟ่ ต์หุ่นยนต์ตวั แรกของคุณ
A4- ทาความสะอาด Thymio! ผูกผ้าไว้กบั ตะขอของ Thymio ด้วยเชือกและพยายามค้นหาพฤติกรรมที่ดีที่สุดในการกาจัด
ฝุ่ นและเศษหินให้ได้มากที่สุด
A5- วาดใหม่รูปร่ างที่ประด้วยการเตรี ยม Thymio ด้วยปากกาและให้คาแนะนาโดยการแตะมือของคุณ
ฝึ กก่อนที่จะวางลงบนแผ่นเปล่า อย่าลังเลที่จะนากระดาษแผ่นใหญ่มาให้มีพ้นื ที่เพียงพอ
A6- สร้างเขาวงกตพร้อมอุปสรรคและวางเป้ าหมายไว้ตรงกลาง เป้ าหมายของคุณคือการหลีกเลี่ยงอุปสรรคในสิ่ งที่ตรงกัน
ข้ามและไปถึงเป้ าหมาย
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ค้นพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมทางภาพ
- ความท้าทาย 10 ระดับของ B: ความท้าทายในโหมดการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
B1- โปรแกรม Thymio เปลี่ยนเป็ นสุ นขั เฝ้ าบ้านและส่ งเสี ยงทันทีที่เห็นสิ่ งที่กาลังเข้ามาใกล้เขา
B2- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Thymio เชื่อฟังคุณ แต่กลับหัวกลับหาง! กด "ก่อน" เขาจะย้ายกลับ กด "ซ้าย" ไปทางขวา ฯลฯ
หยุดหากคุณกดปุ่ มกลาง สร้างเขาวงกตที่มีอุปสรรคและพยายามที่จะออกไปโดยไม่ตอ้ งสัมผัสอะไร!
B3- ติดตาม "Thymio Racetrack" และโปรแกรม Thymio เพื่อติดตามเส้นสี ดากว้าง เขาจะต้องหยุดถ้าเขาเห็นสิ่ งกีดขวาง
ต่อหน้าเขาและเขาจะเริ่ มใหม่ทนั ทีที่เส้นทางนั้นชัดเจน ทดสอบโปรแกรมของคุณโดยวางสิ่ งกีดขวางบนท้องถนน
B4- Thymio มีเซ็นเซอร์ความใกล้ชิดแนวนอน 7 ตัว: ด้านหน้า 5 ตัว, ด้านหลัง 2 ตัว ทาให้มนั สว่างขึ้นในสี ที่ต่างกันเมื่อ
เห็นบางสิ่ งรอบตัว คาเตือน! เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะต้องเชื่อมโยงกับสี
B5- ด้วยเซ็นเซอร์ 5 ตัวที่ดา้ นหน้าของ Thymio เปลี่ยนเป็ นเปี ยโน เชื่อมโยงเซ็นเซอร์ดา้ นหน้าแต่ละตัวด้วยเสี ยงหรื อ
ทานอง วาง Thymio ของคุณลงบนหลังแล้วเล่นเปี ยโนด้วยนิ้วของคุณบนเซ็นเซอร์
B6- โปรแกรม Thymio เพื่อให้คุณสามารถนาทางเขาด้วยปุ่ มของเขาเพื่อให้เขาลงไปตามรอยสี ขาวของ "Thymio
Racetrack" โดยไม่ตอ้ งสัมผัสแถบสี ดา หากพบแถบสี ดาโปรแกรมของคุณจะต้องหยุด Thymio เปลี่ยนเป็ นสี แดงและกรี ด
ร้อง แข่งกับคนที่คุณรัก!
B7- สร้างโครงสร้างที่มีสิ่งกีดขวางและวาง Thymio ในระยะที่ปลอดภัย ตั้งโปรแกรมเพื่อให้คุณมีเวลาเล็งปุ่ มและโยนมัน
ด้วยการแตะเป้ าหมายของคุณ: เพื่อทาให้โครงสร้างล้มลง!
B8- คุณจาพฤติกรรมที่เป็ นมิตร )สี เขียว( ได้หรื อไม่? เขาสามารถติดตามมือของคุณ ตอนนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั คุณที่จะตั้งโปรแกรม
ให้ Thymio ติดตามคุณ แต่ดว้ ยเซ็นเซอร์ดา้ นหลัง
B9- เปลี่ยน Thymio ให้เป็ นออดและใช้ในการตอบคาถามกับคนที่คุณรัก! โปรแกรม Thymio สาหรับ
มันจะสว่างขึ้นและเล่นทานองเพลงทันทีที่ได้รับการแตะ คาเตือน! คุณต้องหาวิธีพาเขากลับสู่ สภาพดั้งเดิม
B10- ใช้ Thymio เพื่อเดาคาศัพท์โดยใช้รหัสมอร์สแบบย่อ เชื่อมโยงเซ็นเซอร์กบั จดหมายเพื่อให้ Thymio เล่นเมื่อคุณวาง
นิ้วไว้ขา้ งหน้า ทาเช่นนี้กบั ตัวอักษรทั้งหมดของ "Thymio" และพยายามทาให้คาที่คาดเดากับคนที่คุณรัก
Level C: ความท้าทายในโหมดการเขียนโปรแกรมขั้นสู ง
C1- เมื่อปรบมือให้เปิ ดหุ่นยนต์เป็ นสี น้ าเงินหรื อสี แดงตามสถานะ: )สถานะ 0 ---> หุ่นยนต์กลายเป็ นสี น้ าเงินและสถานะ 1
---> หุ่นยนต์เปลี่ยนเป็ นสี แดง(
C2- วาง Thymio ให้ห่างจากสิ่ งกีดขวางมากพอ ตั้งโปรแกรมให้เขาเพื่อให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ วตราบ
เท่าที่เขาไม่เห็นอะไรเลยและช้าลงทันทีที่เขาเห็นสิ่ งกีดขวาง แน่นอน Thymio ต้องหยุดอย่างสมบูรณ์ก่อนสัมผัสกาแพง!
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C3- วาง Thymio 40 ซม. ให้ห่างจากกระดานปาเป้ าและโปรแกรมเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าและหยุดเข้าใกล้กลางเมื่อคุณกดปุ่ ม
ด้านหน้า
C4- ทาให้ Thymio เปลี่ยนสี จากสี แดงเป็ นสี เขียวจากนั้นเปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงินจากนั้นสี เหลืองจากนั้นสี ม่วงและสี แดงอีกครั้ง
ด้วยปุ่ มเดียว
C5- สร้างการออกแบบท่าเต้นร่ วมกับ Thymio โดยการรวมบล็อกของตัวนับรัฐและเครื่ องยนต์! เพิ่มสี และสร้างวิดีโอ
C6- สร้างรถพยาบาล Thymio ที่ควบคุมจากระยะไกลของคุณเอง มันจะต้องเคลื่อนที่อย่างช้าๆเหมือนรถปกติหรื อไปเร็ ว
มากด้วยการให้แสงสว่างกับสัญญาณและไซเรน คุณจะต้องสามารถเลือกโหมดหนึ่งโหมดหรื อโหมดอื่นด้วยปุ่ มเดียว!
C7- ใช้หลายเป้ าหมายแล้วปล่อยลงสู่ พ้นื วาง Thymio ไว้ดา้ นหน้าของโปรแกรมแรกและโปรแกรมเพื่อย้ายจากเป้ าหมาย
หนึ่งไปยังอีกเป้ าหมายหนึ่งโดยอัตโนมัติ
C8- โปรแกรม Thymio เพื่อที่วา่ เมื่อคุณกดปุ่ มมันจะเล่นคาในรหัสมอร์ส ลองเอารหัสออกไปให้เพื่อนของคุณ คุณสามารถ
ใช้ตารางรหัสมอร์สแบบย่อและเดาคาศัพท์ได้มากถึง 16 ตัว
C9 - วางสิ่ งกีดขวางสุ่ มบนโต๊ะด้วย Thymio ตั้งโปรแกรมเพื่อค้นหาสิ่ งกีดขวางและผลักมันออกจากโต๊ะ! Thymio จะต้อง
ไม่ตกจากโต๊ะ!
C10- การติดตั้งสิ่ งกีดขวางบนสนามแข่ง จากนั้นให้โปรแกรม Thymio ติดตามแทร็ กและผลักสิ่ งกีดขวางออกก่อนที่จะ
ย้อนกลับ เราแนะนาให้คุณใช้แรงกระตุน้ เล็กน้อยก่อนเข้าสู่ สิ่งกีดขวาง
กิจกรรมนี้สอนในภาษาฝรั่งเศส.

Levels: from CE2 to CM2. Same lesson for Term 2.
ROBOTIC

Discovery of Thymio robot: types of sensors, 2 distinct operating modes (behavior mode and
programming mode):
-The 6 challenges of Level A: challenges in the behavior mode
A1- Creates a football cage with two obstacles and with a ball tries to score a goal by guiding Thymio
with the remote control
A2- Creates a labyrinth with obstacles and places a target in the center. Seeking the right behavior for
Thymio to reach his destination
A3 - Draw a race track, take the track and put a plate on Thymio. You can create your first robotic
buffet.
A4- Clean up Thymio! Tie a cloth to Thymio's hook with a string and try to find the best behavior to
remove as much dust and crumbs as possible
A5- Redraw the dotted shapes by equipping Thymio with a pen and guide it by tapping in your hands.
Train before on a blank sheet. Do not hesitate to take a large sheet to have enough space
A6- Creates a labyrinth with obstacles and places a target in the center. Your goal is to get around the
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obstacles in reverse and get to the target

-Discovering computer-robot interaction; visual programming
-The 10 challenges of Level B: challenges in the simple programming mode
B1- Program Thymio to turn into a watchdog and make noise as soon as he sees something
approaching him
B2- Make sure that Thymio obey you, but upside down! Press "before", he moves back; press "left", go
right, etc. Stop it if you press the center button. Build a labyrinth with obstacles and try to get it out
without touching anything!
B3- Take the track "Thymio Racetrack" and program Thymio to follow the wide black line. He must
stop if he sees an obstacle in front of him and he restarts as soon as the path is clear. Test your program
by putting obstacles on the road
B4- Thymio has 7 horizontal proximity sensors: 5 in front, 2 behind. Make it light up in different
colors when it sees something around it. Warning! Each sensor must be associated with a color
B5- Thanks to the 5 sensors at the front of Thymio, transform it into a piano. Associates each front
sensor with a sound or melody. Put your Thymio on the back and play the piano with your fingers on
the sensors
B6- Program Thymio so that you can guide him with his buttons to get him down the white track of
"Thymio Racetrack" without touching the black stripes. If it hits a black band, your program will have
to make Thymio stop, turn red and scream. Race with your loved ones!
B7- Create a structure with obstacles and place Thymio at a safe distance. Program it so that you can
have time to aim with the buttons and throw it with a tap Your goal: to make the structure fall!
B8- Do you remember the friendly behavior (green)? He can follow your hand. Now it's up to you to
program it for Thymio to follow you, but with its rear sensors
B9- Turn Thymio into a buzzer and use it in a quiz with your loved ones! Thymio program for
that it lights up and plays a melody as soon as it receives a tap. Warning! You have to find a way to get
him back to his original state.
B10- Uses Thymio to guess words using simplified Morse code. Associate a sensor with a letter so that
Thymio plays it when you put your finger in front. Do this for all the letters of "Thymio" and try to
make the word guess to your loved ones.

-Level C: Challenges in Advanced Programming Mode
C1- At the clapping of hands, turn on the robot in blue or red according to the state: (State 0 ---> the
robot becomes blue and State 1 ---> the robot turns red)
C2- Place Thymio far enough from the obstacle. Program him so he can move fast as long as he sees
nothing and slows down as soon as he sees the obstacle. Of course, Thymio must stop completely
before touching the wall!
C3- Place Thymio 40 cm away from the dartboard and program it to advance and stop closer to the
center when you press the front button.
C4- Make Thymio change color from red to green, then blue, then yellow, then purple and red again,
with one button.
C5- Create a choreography with Thymio by combining blocks of timers, states and engines! Add color
and make a video.
C6- Create your own remote controlled Thymio ambulance. It must either move slowly like a normal
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car or go very fast by lighting its beacon and siren. You must be able to choose one mode or the other
with a single button!
C7- Use multiple targets and drop them to the ground. Place Thymio in front of the first and program it
to move from one target to another automatically
C8- Program Thymio so that when you press a button, it plays a word in Morse code. Try to get the
code word out to your friends. You can use the simplified Morse code table and guess words up to 16
letters
C9- Places random obstacles on a table with Thymio. Program it to find the obstacles and push them
off the table! Thymio must not fall from the table!
C10-Installation of obstacles on Racetrack track. Then program Thymio to follow the track and push
the obstacles out of it before heading back. We advise you to take a little momentum before going into
the obstacle.
Activity in French.
DESSIN MANGA

Animateur : M. Sunphet Kasa, Chiang Mai University.
Niveaux : de la CE2 à la CM2.
Apprenez à dessiner des personnages d'animation et découvrez les astuces de dessin pour manga telles
que la création de personnage, les expressions du visage et les mouvements. Apprenez à dessiner les
scènes, les séquences, à développer les dialogues et les bulles, y compris la création d’une histoire et
les procédés enchaînement de vignettes. Découvrez les techniques de dessin à l’encre, les différents
types de stylos et leur qualité de ligne.
-

Leçon 1: Dessiner votre personnage favori. Essayez de créer votre propre personnage.
Leçon 2: Créer deux personnages supplémentaires et dessiner les personnages vu de dos et vu
sur les côtés.
Leçon 3: Dessiner des personnages selon les différents types de mouvements et expression du
visage, tels que rire, courir ou se battre
Leçon 4: Découvrir les différentes tailles
Leçon 5: Utiliser le stylo pour dessiner un personnage
Leçon 6: Dessiner une scène 1
Leçon 7: Dessiner une scène 2: les bâtiments
Leçon 8: Créer votre propre histoire et bande dessinée.
Leçon 9: Mise en page, bulle et dialogue, définir des pages
Leçon 10: Définir le nombre de vignettes et de chapitres sur chaque page.
Leçon 11: Les élèves dessinent leur propre histoire
Leçon 12: Les élèves dessinent leur propre histoire

Activité en Anglais.

การวาดการ์ ตูนสไตล์ญี่ปุ่น

ชัน้ เรี ยน :

CE2 ถึง CM2.

การสร้ างตัวละครในหลาย ๆ แบบ การวาดตัวละครในลักษณะเคลือ่ นไหว การวาดฉาก การสร้ างเนื้อเรื่อง บทสนทนา ให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่ น ปากกาวาดการ์ ตูน ปากกาลายเส้ นขนาดต่ าง ๆ
-

บทที่1 วาดตัวละครที่นักเรียนชอบที่สุด และให้ นักเรียนลองสร้ างตัวละครใหม่
บทที่2 สร้ างตัวละครเพิม่ อีก 2 ตัว และวิธีการวาดตัวละครด้านหลังและด้านข้ าง
บทที่3 การวาดให้ ตัวละครเคลือ่ นไหวในรู บแบบต่ าง ๆ เช่ น หัวเราะ วิ่ง หรือต่ อสู้
บทที่4 การใช้ ปากกาขนาดต่ าง ๆ
บทที่5 ใช้ ปากกาลงเส้ นตัวละครที่นักเรียนวาดไว้
บทที่6 วาดฉาก สิ่ งก่ อสร้ าง 1
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บทที่7 วาดฉาก สิ่ งก่ อสร้ าง 2
บทที่8 ให้ นักเรียนคิดเนื้อเรื่องการ์ ตูนของตนเอง
บทที่9 วางโครงเรื่อง บทพูด กาหนดจานวนหน้ า
บทที่10 กาหนดจานวนกรอบพร้ อมบทในแต่ ละหน้ า
บทที่11 นักเรียนทาการวาดเรื่องที่ตนเองโดยครู คอยให้ การแนะนา 1
บทที่12 นักเรียนทาการวาดเรื่องที่ตนเองโดยครู คอยให้ การแนะนา 2
นักเรียนทาการวาดจนจบเรื่องที่ตนเองได้แต่ งขึน้

ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
Levels: from CE2 to CM2.
MANGA DRAWING

Learn how to draw animated character with fantastic manga drawing tips such as character creation,
movement, face expressions while creating stories, speech bubble, including the scenes and frame
layout. Discover pen and ink drawing techniques and each type of pen that result in different quality of
line.
-

Lesson 1: Draw your favorite character. Try to create your own character.
Lesson 2: Create two additional characters and how to draw the characters from the back and
from the sides.
Lesson 3: Draw characters in various types of movements, such as laughing, running or
fighting
Lesson 4: Using Different Sizes
Lesson 5: Use the pen to draw a character
Lesson 6: Draw a Scene 1
Lesson 7: Draw a Scene 2: buildings
Lesson 8: Create your own story and comics.
Lesson 9: Frame Layout, Speech Bubble, Define Pages
Lesson 10: Define the number of frames and chapters on each page.
Lesson 11: Students draw their own story
Lesson 12: Students draw their own story

Activity in English.

SCIENCE

Animateur : M.Anh Tuan Duong Van, enseignant du LFIB.
Niveaux : de la CP à la CM2.
Grâce aux expériences scientifiques et aux projets technologiques, votre enfant peut apprendre
davantage sur l’influence qu’il peut avoir sur sa vie et sur le monde qui l’entoure.
C’est une façon amusante et créative afin d’accroître leur curiosité, d’améliorer leur esprit d’équipe et
de renforcer leur confiance en eux.
Compétences:
-Offrir un environnement pour que les étudiants puissent exprimer leurs opinions personnelles.
-Améliorer les possibilités d'apprentissage
-Travailler en collaboration
-S'exposer à la langue anglaise
-S'impliquer dans son apprentissage et la vie scolaire
Activité en Anglais.

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.
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วิทยาศาสตร์

ผ่ านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และโครงการการออกแบบและเทคโนโลยีลูกของคุณสามารถท้ าทายความสามารถของ
พวกเขาและเรียนรู้ เพิม่ เติมเกีย่ วกับอิทธิพลที่พวกเขามีต่อชีวิตและโลกรอบตัวพวกเขา มันเป็ นวิธีที่สนุกและสร้ างสรรค์ ใน
การเพิม่ ความอยากรู้ ปรับปรุ งจิตวิญญาณการทางานเป็ นทีมและเพิม่ ความมั่นใจ
ทักษะ:
- ให้ บรรยากาศส่ งเสริมให้ นักเรียนแสดงความคิดเห็นส่ วนตัว
- เพิม่ โอกาสการเรียนรู้ ของนักเรียน
- มีส่วนร่ วมในงานความร่ วมมือ
- ให้ โอกาสอีกครั้งในการสั มผัสกับภาษาอังกฤษ
-Trigger การมีส่วนร่ วมของพวกเขาในการเรียนรู้ และชีวิตในโรงเรียน
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน .

SCIENCE

Levels: from CP to CM2.
Through Science experiments and Design and Technology projects, your child can challenge their
abilities and learn more about the influence they can have on their life and the world around them.
It is a fun and creative way to increase their curiosity, improve their team work spirit and boost their
confidence.
Skills:
-Provide encourage atmosphere for students to express personal views
-Enhance students' learning opportunities
-Engage in cooperative tasks
-Give another opportunity to be exposed to English language
-Trigger their active involvement in learning and school life.
Activity in English.

JUDO

Animateur : M. Erwann Jacquin, professeur d’EPS.
Niveaux : de la PS à la GS.
Le judo a été créé en tant que pédagogie physique, mentale et morale au japon par Jigorō Kanō en
1882. Il est généralement catégorisé comme un art martial moderne, qui a par la suite évolué en sport
de combat et en sport olympique.
Erwann Jacquin, enseignant d’EPS et pratiquant depuis plus de 20 ans l’activité Judo, propose diverses
activités d’équilibre, des évolutions au sol et des jeux d’oppositions contrôlés.
l’acquisitions spécifique sera celle du jeu au sol et des immobilisations. les chutes et les parties debout
seront travaillées en solo à cet âge.
Il est nécessaire d’avoir une tenue adaptée (judogi )
Pour l’expérience en judo:
J’ai commencé à l’âge de 6 ans le judo, tant pour l’activité physique que pour la philosophie du sport.
j’ai créé et animé l’activité judo au lycée francais des métiers de Beaumont de lomagne en 2003 pour
les élèves de l’internat.
J’ai encadré plusieurs créneaux durant 10 ans en france dans le Tarn dans les écoles primaires et les
centres de loisirs (2002-2012).
Je pratique à l’université de Ramkhamhaeng régulièrement.

Page 37/44

Activité en français.

ยูโด

ชัน้ เรี ยน : PS ถึง MS.

ยูโดถูกสร้ างขึน้ เพือ่ การเรียนการสอนทางร่ างกายจิตใจและศีลธรรมในประเทศญีป่ นโดยJigorōKanōในปี
1882
ุ่
โดยแบ่ งออกเป็ นศิลปะการต่อสู้ ทที่ นั สมัยซึ่งต่ อมาได้พฒ
ั นาเป็ นกีฬาต่ อสู้ และกีฬาโอลิมปิ ก
Erwann Jacquin อาจารย์ EPS และฝึ กฝนยูโดมานานกว่ า 20 ปี มีกจิ กรรมการทรงตัวทีห่ ลากหลาย
การซื้อเฉพาะจะเป็ นของพืน้ ดินและสินทรัพย์ถาวร นา้ ตกและส่ วนทีย่ นื จะทางานเดีย่ วในวัยนี้
จาเป็ นต้ องมีเครื่องแต่ งกายทีเ่ หมาะสม (judogi)
สาหรับประสบการณ์ ยูโด:
ฉันเริ่มต้ นยูโดเมือ่ อายุ 6 ทั้งการออกกาลังกายและเพือ่ ปรัชญาการกีฬา
ฉันสร้ างและสร้ างภาพเคลือ่ นไหวกิจกรรมยูโดทีl่ ycée des métiersของ Beaumont de lomagne ในปี 2003
สาหรับนักเรียนของโรงเรียนประจา
ฉันดูแลนิชหลายครั้งเป็ นเวลา 10 ปี ในฝรั่งเศสทีท่ าร์ นในโรงเรียนประถมและศู นย์ สันทนาการ (2545-2555)
ฉันฝึ กฝนทีม่ หาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นประจา
กิจกรรมนีส้ อนในภาษาฝรั่งเศส.
JUDO

Levels: from PS to MS.
Judo was created as a physical, mental and moral pedagogy in Japan by Jigorō Kanō in 1882. It is
generally categorized as a modern martial art, which later evolved into combat sport and Olympic
sport.
Erwann Jacquin, EPS teacher and practicing Judo for more than 20 years, offers various balance
activities, ground movements and controlled opposition games.
the specific acquisition will be that of ground play and fixed assets. the falls and the standing parts will
be worked solo at this age.
It is necessary to have a suitable outfit (judogi)

For the judo experience:
I started judo at the age of 6, both for physical activity and for the philosophy of sport.
I created and animated the judo activity at the French lycée des métiers of Beaumont de lomagne in
2003 for the students of the boarding school.
I supervised several niches for 10 years in France in the Tarn in primary schools and leisure centers
(2002-2012).
I practice at Ramkhamhaeng University regularly.
Activity in French.

CHANTE

Animateur : Yamaha Music School
Niveaux: Cette activité est ouverte à tous les élèves.
Apprenez toutes les chansons favorites du Glee Clubs, et nous devons également mentionner les
chansons de Kids United ! Apprenez quels sont les mécanismes de votre voix y compris les techniques
de respiration, la projection vocale et comment protéger sa voix ! Ensuite, amusez-vous à choisir les
bonnes chansons qui correspondent à votre voix!
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Rejoignez cette activité avec vos amis et découvrez les performances sur scène avec une petite routine
de danse qui terminera vos performances. Voilà, vous êtes prêt à vous préparer pour une
« Performance en fin de semestre » !
Activité en anglais.

ร้ องเพลง

ชัน้ เรี ยน : กิจกรรมนี้เปิ ดสาหรับนักเรียนทุกชั้น

เรียนร้ องเพลงของ Glee Clubs ที่คุณชื่นชอบรวมไปถึงเพลงของ Kids United! เรียนรู้ เกีย่ วกับเสี ยงของคุณและวิธีการ
ร้ องต่ างๆ รวมถึงเทคนิคการหายใจและเทคนิคการป้องกันเสี ยงตัวเอง คุณจะได้สนุกกับการเลือกเพลงที่เหมาะสมกับเสี ยง
ของคุณมากที่สุด เชิญคุณเข้ าร่ วมกิจกรรมนี้กบั เพื่อนฝูงของคุณและเรียนรู้ เกีย่ วกับการแสดงบนเวที
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
SINGING

Levels: open to all students.

This activity is open to all students.
Learn all your favorite Glee Clubs songs, and we must also mention songs by Kids United! Learn all
about your voice and how it works 1st including breathing techniques, vocal projection and vocal
protection! Then have all the fun choosing the right songs that fit your voice!
Join this activity with your friends and learn about stage performance with a small dance routine that
will finish off your performances, then Voila you are ready to prepare for an “End of Term
Performance”!
Activity in English.
CHORALE

Animateur : Yamaha Music School
Niveaux : de la CP à la CM2.
Des cours de choral sont également proposés aux élèves. Encore une fois, nous allons tout apprendre
sur la voix, y compris la manière dont votre voix s'intègre aux harmonies selon le choix des chansons.
Les chansons de type classique seront au centre de nos préoccupations. Une chorale avec sopranos,
ténors et basse (si on peut vous trouver!). Amusez-vous en étendant vos gammes vocales afin de
chanter toutes les parties d'une chanson.
Nous nous focaliserons notamment sur les trios, les quatuors et bien sûr les duos! Alors, rejoignez et
invitez vos amis à nous rejoindre pour chanter les chansons que vous avez choisies!
Activité en anglais.

ร้ องเพลงประสานเสี ยง

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

ชั้นเรียนร้ องเพลงประสานเสี ยงสาหรับนักเรียน
ให้ เด็กได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับเสี ยงรวมถึงเสี ยงของพวกเขาจะเข้ ากับหลักที่
ถูกต้ องได้ อย่ างไรความแตกต่ างจะเป็ นทางเลือกของเพลง เพลงแนวคลาสสิ คจะเป็ นจุดสนใจของเด็ก การออกเสี ยงระดับ
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เสี ยงโซปราโน อายุ และ เบส เด็กจะสนุกโดยขยายช่ วงเสี ยงของเขาเพื่อให้ เขาร้ องเพลงทุกส่ วนในเพลงและในทุกทานอง.
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.

CHORAL (CHOIR)

Levels: from CP to CM2.
Choral singing classes will also be offered to students. Again we will learn all about the voice,
including how your voice will fit into the harmonies, the difference will be the choice of songs.
Classical type songs will be the focus here. A Choir setting, with sopranos, tenors and bass (if we can
find you!). Have fun by extending your vocal ranges so you might sing all parts in a song.
Trios, Quartets and of course Duets will be our focus here. So come join and have your friends join so
you might sing your chosen songs together!
Activity in English.

GROUPE DE VIOLON

Animateur : M. Ruchakorn Eurtivong, professeur de musique du LFIB.
Niveaux : de la CP à la CM2.
Les élèves apprendront les techniques fondamentales du jeu en groupe, s’écouteront mutuellement,
coordonneront entre l’intonation de la main gauche et le contrôle de la proue de la main droite. Il
prépare et développe les étudiants à jouer dans un petit ensemble et plus tard dans un orchestre à
cordes.
Le violon est l'instrument le plus populaire de l'orchestre parmi les musiciens. En outre, il génère un
niveau de concentration plus élevé et réduit le temps passé à jouer aux jeux en ligne et aux médias
sociaux.
Ne manquez pas cette expérience, alors rejoignez-nous dans cette activité de groupe de violon unique
proposée par LFIB.
Activité en anglais.

กลุ่มไวโอลิน

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

นักเรียนจะได้เรียนรู้ ทักษะพืน้ ฐานของการเล่นเป็ นกลุ่มฟังซึ่งกันและกันประสานงานระหว่ างเสี ยงสู งต่าของมือซ้ ายกับ
การควบคุมคันชักมือขวา มันเตรียมและพัฒนานักเรียนให้ เล่นในวงเล็ก ๆ และต่ อมาเป็ นวงออเคสตรา
ไวโอลินเป็ นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงออเคสตราในหมู่นักดนตรี นอกจากนี้ยังสร้ างระดับความเข้ มข้ น
ที่สูงขึน้ และลดเวลาที่ใช้ ในการเล่นเกมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
อย่ าพลาดประสบการณ์ นี้มาร่ วมกับเราในกิจกรรมกลุ่มไวโอลินที่ไม่ เหมือนใครที่ LFIB
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
VIOLIN GROUP

Levels: from CP to CM2.
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Students will learn the fundamental skills of playing in group, listen to one another, coordinating
between the left hand intonation and control of the right hand bow. It prepares and develops the
students to play in small ensemble and later into a string orchestra.
Violin is the most popular instrument in the orchestra among musicians. Moreover, it build a higher
level of concentration and reduce the time spent playing online game and social media.
Don't miss out this experience so come and join us in this unique violin group activity offered at LFIB!
Activity in English.
GROUPE DE PIANNO

Animateur : M. Ruchakorn Eurtivong, professeur de musique du LFIB.
Niveaux : de la CP à la CM2.
Les élèves exploreront de nombreux types de compétences, notamment le travail d’équipe, la
coordination entre la main droite et la main gauche, l’accroissement du niveau de concentration dans
l’apprentissage et bien plus encore. Le groupe de piano permet aux étudiants de partager et d’apprendre
les uns des autres le rythme, la note, la dynamique, les termes musicaux et surtout diverses émotions
qui ne peuvent être exprimées par des mots.
C'est une partie importante de la vie des enfants de se détendre des travaux scolaires en s'immergeant
eux-mêmes dans ce type d'activité artistique. Ils pourront utiliser leur temps judicieusement et
efficacement en dehors des jeux en ligne et des médias sociaux.
Alors venez nous rejoindre dans cette nouvelle activité passionnante des pianistes du LFIB !
Activité en anglais.

กลุ่มเปี ยโน

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

นักเรียนจะได้ สารวจทักษะหลากหลายประเภทรวมถึงการทางานเป็ นทีมการประสานงานระหว่ างมือขวาและมือซ้ ายสร้ าง
ระดับความเข้ มข้ นที่สูงขึน้ ในการเรียนรู้ และอีกมากมาย กลุ่มเปี ยโนช่ วยให้ นักเรียนแบ่ งปันและเรียนรู้ จากจังหวะจังหวะ
โน้ ตโน้ ตพลังเสี ยงดนตรีและอารมณ์ ความรู้ สึกต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถแสดงออกมาเป็ นคาพูดได้
มันเป็ นส่ วนสาคัญของชีวิตของเด็ก ๆ ในการผ่ อนคลายตัวเองจากการทางานของโรงเรียนด้วยกิจกรรมศิลปะประเภทนี้
พวกเขาจะสามารถใช้ เวลาได้อย่ างชาญฉลาดและมีประสิ ทธิภาพห่ างจากเกมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
มาร่ วมกับเราในกิจกรรมกลุ่มเปี ยโนใหม่ ที่น่าตื่นเต้ นที่ LFIB
ใช้ ภาษาอังกฤษในการสอน.
PIANO GROUP

Levels: from CP to CM2.
Students will be exploring many different types of skills including teamwork, coordination between
right and left hand, build higher level of concentration in learning and many more. Piano group allows
students to share and learn from one another the rhythm, note, dynamic, musical terms and above all
various emotions that cannot be expressed in words.
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It is an important part of children's life to relax themselves from school works by immense themselves
in this type of artistic activity. They will be able to use their time wisely and efficiently away from
online game and social media.
So come and join us in this exciting new piano group activity at LFIB!
Activity in English.

RUGBY

Animateur : M.Sébastien Buffe Berlioz, professeur d’EPS du LFIB.
Niveaux : de la CP à la CM2.
Apprendre à jouer au rugby, c'est apprendre l'esprit d'équipe, la solidarité, le respect des règles et des
autres (joueurs, capitaines, coachs, lycée) et de la sécurité. Nous pratiquons principalement le Rugby à
7: nous travaillons le jeu déployé (lancements de combinaisons d'attaques, jeu à la main et au pied,
vitesse de course) et le jeu de regroupements (rucks, mauls ). Le travail en défense est important tant
individuellement (placages, déblayages) que collectivement (défense en ligne, flottante, banane ou
avec libéro). Les règles du jeu sont principalement celles du Rugby à 15 avec les mêlées, les touches,
les pénalités... Nous pratiquons aussi le Touch Rugby pour développer le jeu de passes, les
combinaisons d'attaques, l'organisation défensive et le fitness.
Les maillot de rugby, chaussettes longues, chaussures de sport, épaulières et protège-dent sont
obligatoires. Les crampons ne sont pas autorisés pendant l’activité (voir photo) ! L’achat des matériels
(sauf chaussures) peut se faire à Mawins Sports, 65/2 Pradipat Road soi 23, Sapan Kwai, tél. 022798211ou autres magasins de sports de votre choix (après réception de la confirmation de
l’inscription). Si nous avons un sponsor, les maillots seront fournis.
Activité en français.

รักบี้

ชัน้ เรี ยน :

CP ถึง CM2.

เป็ นการเรียนรู้ การทางานเป็ นทีม ความสามัคคี การเคารพกฎและผู้อนื่ (นักกีฬา กัปตันทีม ครู ฝึก และโรงเรียน) รวมถึง
ความปลอดภัย การฝึ กจะเป็ นแบบรั กบี้ 7 ผู้เล่น ฝึ กการโยนลูก การรุ ก ฝึ กใช้ มือและเท้ า ความเร็วในการวิ่ง การตั้งรับคู่
ต่ อสู้ กม็ ีความสาคัญไม่ แพ้ กนั กฎกติกาเป็ นไปตามแบบรั กบี้ 15 ผู้เล่น นอกจากนี้ยังฝึ กทัชรักบี้อกี ด้วย
นักเรียนต้ องสวมชุ ดรักบี้ ถุงเท้ ายาว รองเท้ ากีฬาแบบไม่ มีปุ่ม ที่ครอบฟัน และเสื้อเกราะป้องกันไหล่ ในการฝึ กซ้ อมด้วย
ห้ ามใช้ รองเท้ าแบบมีปุ่ม (ดูรูปด้านบน) นักเรียนสามารถซื้ออุปกรณ์ (ยกเว้ นรองเท้ า) ได้ที่ มาวินสปอร์ ต 65/2 ถนน
ประดิพทั ธ์ ซ. 23 สะพานควาย โทรศัพท์ 02-2798211 หรือร้ านขายอุปกรณ์ กีฬาอืน่ ๆที่ท่านรู้ จัก หลังจากที่ได้รับ
การยืนยันการสมัครแล้วเท่ านั้น) ถ้ ามีสปอนเซอร์ นักเรียนจะได้รับชุ ดรักบีฟ้ รี )
ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสอน.

RUGBY

Levels: from CP to CM2.
Learning to play is to learn team spirit; solidarity; respect for rules and others (players, captains,
coaches, school) and security. We basically play 7-a-side Rugby : we practice open game (attacking
moves, passing, kicking, fast running ) and rucks, mauls as well. Defense has an important part in our
practice, individually (tackle, support) and collectively (defense in line, drifting, banana or with a
sweeper). Rules of game are basically the rules of Rugby Union with scrums, line out, penalties... We
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practice also Touch Rugby to improve our passing, moves, defense team work and fitness.
Students must wear rugby outfit, long socks, sport shoes, mouth guard and shoulder guard. No studs
allowed on the field (please see the pictures above). Items (except shoes) can be bought at Mawins
Sports, 65/2 Pradipat Road soi 23, Sapan Kwai, tel. 02-2798211 or others stores of your choice (after
receiving the registration’s confirmation). If we have a sponsor, the outfits will be free.
Activity in French.

ATELIER DE SLAMPOESIE

Animateur : M. Jean-Charles Perrot, professeur du LFIB.
Niveaux : de la CE1 à la CE2.

Il suffirait sans doute de deux mots pour décrire cet atelier : créer et interpréter.
La création poétique a ceci de séduisant qu’au respect des normes parfois strictes, elle appose un
exercice de la liberté. Car, bien sûr, il y a toutes ces règles (les règles extérieures à la poésie –la
syntaxe, l’orthographe…- ou les règles qui lui sont propres –la métrique, la rime…) mais la poésie
emprunte aussi de nombreux chemins de traverses, comme, par exemple, la fameuse « licence poétique
». Et c’est aussi par le biais de cette liberté offerte que l’on peut faire naître et nourrir un respect pour
les règles de la langue. Car nous travaillons bien la même matière que l’on utilise à l’école : le langage.
Mais ici, il prend des atours peut-être moins austères. Et cela peut permettre aux apprentis slameurs
d’apprendre une ou deux choses sans s’en rendre compte. Mais n’oublions pas que l’objectif premier
est de s’exprimer par une pratique artistique. Fréquenter les règles du français ne serait qu’une cerise
sur le gâteau, en quelque sorte.
L’interprétation est la deuxième jambe du slam. Parce qu’il est une poésie sonore, une poésie qui ne
prend tout son sens que lorsqu’elle est « dite ». Aussi il faut apprendre à bien le dire : la posture, la
diction, l’intonation ou la prosodie sont autant de champs d’exploration qu’il nous faudra arpenter. Se
mettre en scène, et dire le poème que l’on vient d’écrire, n’est pas chose facile. Faire ce pas, c’est
accepter de confier de la valeur à son travail et c’est parfois une gageure pour certains. Voilà autant de
défis qui nous attendent pour cette année de création, dans l’atelier de slam-poésie.
Activité en français.

การเรียนปฏิบัตกิ ารบทกวี

ชัน้ เรี ยน :

CE1 ถึง CE2.

อาจต้ องใช้ สองคาในการอธิบายการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการนี้ : สร้ างและตีความ
การสร้ างบทกวีเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจในบางครั้งมันก็แสดงถึงการใช้ เสรีภาพ เพราะแน่ นอนว่ ามีกฎเหล่านี้ท้งั หมด (กฎนอกบท
กวี - ไวยากรณ์ , การสะกดคา ... - หรือกฎที่เฉพาะเจาะจงกับมัน - ตัวชี้วดั , สั มผัส ... ) แต่ บทกวีกย็ ืมเส้ นทางหลายอย่ างเช่ น
"ใบอนุญาตบทกวี" ที่มีชื่อเสี ยง และมันก็ผ่านเสรีภาพนี้ที่เราสามารถให้ กาเนิดและบ่ มเพาะความเคารพกฎของภาษา
เพราะเราทางานได้ดใี นเรื่องเดียวกับที่เราใช้ ที่โรงเรียน: ภาษา แต่ ที่นี่เขาเอาเสื้อผ้ าที่เข้ มงวดน้ อยลง และสิ่ งนี้สามารถ
อนุญาตให้ ผู้เรียนแบบสแลมเรียนรู้ สิ่งหนึ่งหรือสองอย่ างโดยไม่ รู้ ตัว แต่ อย่ าลืมว่ าเป้าหมายหลักคือการแสดงความเป็ นตัว
ของตัวเองผ่ านการฝึ กฝนศิลปะ บ่ อยครั้งที่กฎของฝรั่งเศสเป็ นเชอร์ รี่บนเค้ กในทางใดทางหนึ่ง
การตีความคือขาที่สองของสแลม เพราะมันเป็ นบทกวีเสี ยงบทกวีที่มีเหตุผลเฉพาะเมื่อมันเป็ น "พูด" ดังนั้นเราต้ องเรียนรู้
ที่จะพูดได้ด:ี ท่ าทาง, พจน์ , กระแสเสี ยงหรือฉันทลักษณ์ เป็ นหลาย ๆ ด้านของการสารวจที่เราจะต้ องสารวจ การแสดง
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ละครและการพูดบทกวีที่เพิง่ เขียนไปนั้นไม่ ใช่ เรื่องง่ าย การทาเช่ นนั้นคือการยอมรับการให้ คุณค่ ากับงานและบางครั้งก็เป็ น
เรื่องท้ าทายสาหรับบางคน นี่คือความท้ าทายที่รอคอยเราสาหรับการสร้ างในปี นี้ในการประชุ มเชิงปฏิบัติการบทกวีสแลม

กิจกรรมนีส้ อนในภาษาฝรั่งเศส.

SLAM-POETRY
WORKSHOP

Levels: from CE1 to CE2.
It would probably take two words to describe this workshop: create and interpret.
Poetic creation is attractive in that, at the respect of sometimes strict norms, it affixes an exercise of
freedom. Because, of course, there are all these rules (rules outside poetry-syntax, spelling ... - or the
rules that are specific to it-the metric, the rhyme ...) but poetry also borrows many paths as for
example, the famous "poetic license". And it is also through this freedom that we can give birth and
nurture a respect for the rules of language. Because we work well the same matter that we use at
school: language. But here, he takes clothes perhaps less austere. And this can allow slam apprentices
to learn one or two things without realizing it. But let's not forget that the primary objective is to
express oneself through an artistic practice. Frequenting the rules of French would be a cherry on the
cake, in a way.
Interpretation is the second leg of slam. Because it is a sound poetry, poetry that only makes sense
when it is "said". So we must learn to say it well: the posture, the diction, the intonation or the prosody
are as many fields of exploration that we will have to survey. Staging, and saying the poem just
written, is not easy. To do so is to accept giving value to one's work and it is sometimes a challenge for
some. These are the challenges that await us for this year of creation, in the slam-poetry workshop.
Activity in French.
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