
LYCÉE FRANÇAIS
International de Bangkok

260 THB / Session (1h)

Prix | Pricing | ราคา

Français | French | ฝรั่งเศส

Langue | Language | ภาษา

du CP au CM2 
(from 1st Grade to 5th Grade)

Niveaux | Levels | ชั้นเรียน

Mlle. Siriwan PHOSRITHONG,
 Jazz International dance, Ecole de 
Nice (France) et Cours de danse, de 

Français et d’Origami  

Animatrice | Teacher | อาจารย์

CONTACT

@LFIBinfo@LFIBo�cial

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le site internet du LFIB.

For more information, please visit the LFIB 
website.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปในเว็บไซต์
ของ LFIB.

498, Soi Ramkhamhaeng 39 
(Thep Leela 1) Wangthonglang
Bangkok 10310 

+66 (0) 8 6 612 5706

www.l�b.ac.th

aes@l�b.ac.th 

CALLIGRAPHIE

Activités Extra-scolaires (AES)



Je propose la Calligraphie aux enfants qui 
désireraient développer leur sensibilité dans 
l’écriture ; ainsi cela leur permettra de connaître des 
moments de solitude positives, créatives et de 
concentration. 

Nos enfants passent beaucoup de temps devant les 
écrans ou sur leurs claviers d’ordinateur. Les fonctions 
motrices de leurs mains, doigts et même les bras sont 
bloquées par tous ces facilités numeriques. A�n de 
leur redonner le goût à l’écriture, peut être aussi à la 
lecture, aux lettres.
Viens faire de la Calligraphie ! 

La calligraphie est l’art de bien former les lettres, de la 
belle écriture. Toutes les civilisations ont pratique l’art 
de la calligraphie

  

I o�er Calligraphy for children who would like to 
develop their sensitivity in writing, so that they will 
know the moments of positive, creative loneliness 
and concentration, which is very lacking in children 
of our time.
Our children spend a lot of time in front of screens 
or on their computer keyboards. The function of 
their hands, �ngers and even the arms are blocked 
by all these facilities of daily life imposed by the 
company of Net! Networks. In order to give them a 
taste for writing, maybe it will make them want to 
go back to reading, to letters, to realistic basics.

Come to do Calligraphy!
Calligraphy is the art of forming letters well, 
beautiful writing. All civilizations have practiced 
the art of calligraphy

ฉันเสนอการประดิษฐ์ตัวอักษรสำหรับเด็กที่ต้องการ
พัฒนาความไวของพวกเขาในการเขียนเพื่อที่พวกเขา
จะได้รู้ถึงช่วงเวลาของความเหงาในเชิงบวกความคิด
สร้างสรรค์และสมาธิซึ่งขาดเด็กในยุคของเรา
เด็ก ๆ ของเราใช้เวลาอยู่หน้าจอหรือบนคีย์บอร์ด
คอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่นของมือนิ้วและแขนของพวกเขาถูก
ปิดกั้นโดยสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่
กำหนดโดย บริษัท ของ Net! เครือข่าย เพื่อให้พวกเขา
มีรสนิยมในการเขียนบางทีมันอาจจะทำให้พวกเขา
ต้องการกลับไปอ่านหนังสือตัวอักษรไปสู่พื้นฐานที่
สมจริง
การประดิษฐ์ตัวอักษร เป็นศิลปะที่จะทำให้เด็กเขียนตัว
หนังสือได้สวยงามด้วยการฝึกประดิษฐ์ตัวหนังสือ
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