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Opracowanie: mgr Joanna Szynkielewska

Prezentowany materiał to scenariusz prezentacji Francji jako jednego z państw, należących
do Unii Europejskiej. W Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi uczniowie przygotowali imprezę
p.t. „Mikołaj w Europie”. Odbyła się 6 grudnia 2002 roku i łączyła Mikołajki z problematyką Unii
Europejskiej. Każda klasa kilka tygodni wcześniej wylosowała jeden z krajów Unii. Zadaniem
uczniów była ciekawa prezentacja „swojego” kraju, z uwzględnieniem takich elementów: państwo
na mapie Europy, stolica, flaga, język, waluta, co najmniej 3 ciekawostki. Dodatkowo należało
wykonać planszę z informacjami o danym państwie.

„Wycieczka dookoła świata.
Przystanek Francja.”

Grupa uczniów ubranych w lekkie stroje wycieczkowe, na głowach czapeczki lub kapelusze (jest
lipiec),okulary słoneczne, przy sobie mają plecaczki lub torby na ramię, w rękach aparaty
fotograficzne lub przewodniki. Jedna z osób to dorosły przewodnik.
Dekoracja to szkicowo namalowane na planszach domy, latarnie, stacje metra.
Uczniowie wkraczają na scenę niosąc tekturową makietę autokaru z napisem „Wróbel-
Tour”(nazwa biura turystycznego)

Scena I.

Przewodnik:
- Droga wycieczko, oto kolejny punkt programu w naszej wyprawie dookołaświata.
Uczeń:
- Pani przewodnik, gdzie my właściwie jesteśmy ? Już mi się pomyliły zwiedzane kraje.
Uczeń:
- Ja też nie wiem, gdzie jesteśmy.
Przewodnik:
- Drogie dzieci, dopiero zaczęła się nasza podróż, a wy już się pogubiłyście. Macie problemy

z pamięcią? Do tej pory zwiedziliśmy Niemcy, Danię, Holandię i Belgię. Teraz jesteśmy
we Francji.

Uczeń:
- Co tu zobaczymy ciekawego?
Przewodnik:
- Przede wszystkim zwiedzimy symbol Paryża czyli wieżę Eiffla, jesteśmy przecież

w stolicy Republiki Francuskiej. Wieża jest właśnie przed nami.

Uczeń stojący z boku pokazuje zgromadzonym zdjęcie wieży Eiffla.

Scena II.
Uczniowie stoją przy barierce i spoglądają w dół na Paryż.

Uczeń:
- Zobaczcie, jaki piękny stąd widok. Paryż wygląda jak miasteczko krasnoludków.
Przewodnik:
- Czy wiecie,że wieża miała stać w Paryżu krótko, tylko w czasie wystawy.

Ale tak się spodobała mieszkańcom,że zrezygnowano z jej rozebrania.
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Scena III.
Uczestnicy wycieczki przechadzają się po małej uliczce. Na sztalugach stoją obrazy, przy nich
malarze w fantazyjnych beretach i szerokich strojach chroniących ubranie.

Uczeń:
- Dlaczego na tej ulicy jest tak dużo malarzy ?
Przewodnik:
- Paryż od dawna przyciąga artystów, mają tu wiele pięknych miejsc do malowania.

Na przykład na ulicy Montmartre mieszkało wielu przybyszów z innych krajów, którzy
tu chcieli tworzyć w atmosferze sztuki. Podobnie w innych zakątkach Francji, Prowansja,
Owernia, Szampania to regiony, gdzie malarze znajdowali niezwykłe krajobrazy,
niespotykane oświetlenie słoneczne, fascynujących ludzi. Artyści czerpali stąd pomysły
do swoich płócien, szczególnie impresjoniści upodobali sobie Francję. Pozostały po nich
obrazy, które do dziś osiągają zawrotne ceny na aukcjach.
Przykładem może być van Gogh, Monet, Sisley, Manet

Uczeń pokazuje widzom reprodukcje-zdjęcia obrazów np. van Gogha - Autoportret, Jedzący
kartofle, Most w Clichy, Pokój artysty; E. Maneta –Śniadanie na trawie; C. Moneta –
Impresja. Wschód słońca, Sroka; A. Sisleya – Most w Villeneuve-la-Garenne.

Uczeń:
- Czy obraz „Słoneczniki” namalował któryś z tych znanych malarzy ?

Przewodnik:
- Tak, jego autorem jest Vincent van Gogh. Zobaczcie, tu jest reprodukcja tego obrazu.

Uczeń:
- Dlaczego ten pan podrabia znany obraz ?

Przewodnik:
- Nie podrabia, nie można tak mówić. Wielu malarzy wykonuje kopie wybitnych dzieł, aby

nauczyć się warsztatu od najlepszych mistrzów.
Uczeń:

- Pani przewodnik, czy możemy trochę odpocząć ? Zwiedzanie Luwru było fascynujące, tyle
pięknych dzieł w jednym miejscu! Coś pięknego! Ale troszeczkę jesteśmy zmęczeni.
Spacer przez Pola Elizejskie też czujemy w nogach.

Uczeń stojący z boku pokazuje widzom zdjęcia Luwru, Pól Elizejskich i Łuku Triumfalnego.

Scena IV.

Uczniowie grupą spacerują ulicą. Rozglądają się i rozmawiają.

Uczeń:
- Ale Łuk Triumfalny robi wrażenie, prawda ?

Uczeń:
- Wspaniały. Zrobiłam piękne zdjęcie, pokażemy w szkole po powrocie.

Uczeń:
- Pani przewodnik, czy odpoczniemy ?
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Przewodnik:
- Myślę, że tu możemy się zatrzymać. Ta uliczna kawiarenka wygląda bardzo sympatycznie.

Możemy napić się herbaty, zjeść coś dobrego.

Uczeń:
- Ta uliczka to typowy zakątek starego Paryża. Choć i tu widać nowoczesność.

Uczeń:
- Gdzie ty ją widzisz ?

Uczeń:
- Zobacz tam, koło tego słupa ogłoszeniowego. Widzisz ten czerwony znak, duże M ? Tam

na pewno jest Mac Donalds. Nie było takich lokali w XIX wieku, w czasach van Gogha.

Scena V.

Uliczna kafejka francuska, kilka stolików przykrytych białymi obrusami, uczniowie siadają na
krzesełkach.

Uczeń:
- Jak poprosić kelnera do naszego stolika ?

Uczeń:
- Posłuchajmy, jak te panie mówią. Może się czegoś nauczymy.

Młoda, elegancko ubrana dziewczyna siedzi przystoliku, podchodzi druga, równie efektownie
wyglądająca. Po chwili powitania podchodzi kelner-chłopiec ubrany w czarne spodnie, czarne
buty, białą koszulę, ciemną kamizelkę, pod szyją muszka.

A - Salut Marie!
M - Salut Amelie! On va manger

quelquechose?
A - Bien sur, garson!
G - Oui mademoiselle?
M - La glace a la vanille et deux cafe

s’il vous plait.
G - Je vous propose le dessert avec des

fruits exotiques.
M - Alors deux desserts et deux cafes.

G - D’accord, attendez une seconde.
A - Merci.
G - Je vous remercie aussi.
M – Amelie, je voudrais te montrer les

photos das vacances. Aurais – tu le
temps dans la semaine prochaine?

A – Peut etre lundi, ca va?
M – D’accord, nous sommes

convenues.

A – Witaj Marysiu!
M – Witaj Amelio! Zjemy coś?

A – Oczywiście, kelner!
K -Słucham panią?
M – Proszę lody waniliowe i dwie

kawy.
K – Proponuję paniom deser waniliowy

z dodatkiem egzotycznych owoców.
M – Zgoda, w takim razie dwa desery i

dwie kawy.
K – Dobrze, proszę chwilę poczekać
A – Dziękuję.
K – Ja również dziękuję.
M – Amelio, chciałabym pokazać Ci

zdjęcia z wakacji, miałabyś czas w
przyszłym tygodniu?

A – Może w poniedziałek, pasuje Ci?
M – Oczywiście, jesteśmy więc

umówione.
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Uczeń:
- Garson.

Kelner:
- Słucham, co państwu podać ?

Uczeń:
- O, pan mówi po polsku?!

Kelner:
- Tak, jestem Polakiem, ale od jakiegoś czasu pracuję tutaj. Przecież jesteśmy

w Unii Europejskiej.
Uczeń:

- Świetnie, że spotkaliśmy rodaka, będzie nam łatwiej rozmawiać. Czy możemy zamówić
coś do picia? Może sok pomarańczowy dla wszystkich, a dla pani kawę.
A co moglibyśmy zjeść na przekąskę ?

Kelner:
- Mógłbym polecić typowe dania francuskie, na przykładżabie udka,ślimaki, kraby czy

ostrygi. Ale może zaproponuję coś ogólnoeuropejskiego – bagietkę z pysznymi dodatkami
plus surówki.

Uczeń:
- Prosimy.
Kelner przynosi na tacy szklanki z sokiem, filiżankę kawy oraz bagietki i surówki.

Uczeń:
- Jaką walutą płacimy ? Tu, zdaje się, są franki ?

Uczeń:
- Były franki, były, sto lat temu i nieprawda. Teraz w krajach Unii stosuje się

wspólną walutę, czyli euro.
Uczniowie płacą w euro, mogą to być wzory banknotów drukowane jako notes.
Scena VI.
Uczniowie spacerują, rozglądają się, rozmawiają.

Uczeń:
- Piękne te bulwary nad rzeką. Tak tu spokojnie, romantycznie.

Przewodnik:
- A nad jaką rzeką leży Paryż? Kto zapamiętał ze szkoły lub z mapy, którą oglądaliśmy dziś

rano w hotelu ?
Uczeń:

- Czy to jest Łaba?
Uczeń:

- No coś ty, Łaba leży w Niemczech.
Uczeń:

- Już wiem, to jest Tamiza.
Uczeń:

- Nie wygłupiaj się, wstyd nam przynosisz.
Uczeń:

- Żartowałem, wszyscy wiedzą, że w Paryżu płynie Sekwana.
Uczeń:

- Proszę pani, dlaczego na wielu budynkach widać flagi narodowe ?
Przewodnik:

- Pomyślcie, kiedy w Polsce wywiesza się flagi ?
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Uczeń:
- Na święta narodowe.

Przewodnik:
- No właśnie, tu też. Kilka dni temu Francja obchodziła swojeświęto 14 lipca. To na

pamiątkę rewolucji francuskiej i zdobycia Bastylii w 1789 roku.
Uczeń:

- Pamiętam, uczyliśmy się tego na historii.

Uczeń pokazuje flagę Francji.

Scena VII.
Uczniowie gromadzą się wokół przewodnika.

Uczeń:
- Pani przewodnik, gdzie pojedziemy jutro z Paryża ?

Uczeń:
- I co będziemy zwiedzać ?

Przewodnik:
- Jutro, wyjeżdżając z miasta, zatrzymamy się w Wersalu. Zwiedzimy piękną rezydencję, w

której mieszkali królowie. To wspaniały zabytek, bogato urządzone wnętrza, a ogrody
wersalskie to po prostu cud natury. Sami się o tym przekonacie.

Uczeń pokazuje widzom zdjęcie pałacu w Wersalu.

Uczeń:
- Co potem będziemy robić ?

Przewodnik:
- Z Wersalu jedziemy na ostatni etap zwiedzania Francji. Zobaczymy zamki nad Loarą. To

budowle obronne, typowe pod względem architektury. Wielkie, monumentalne, z pięknymi
wieżami. Zresztą, sami zobaczycie.

Uczeń pokazuje zdjęcia kilku zamków nad Loarą.
Przewodnik:

Dziś wieczorem zapraszam was na oglądanie Paryża nocą, co wy na to ? Takie ostatnie
spojrzenie na miasto.

Uczeń:
- Świetnie, bardzo się cieszymy.

Przewodnik:
- Teraz pójdziemy jeszcze zwiedzić katedrę Notre Dame. A potem już do hotelu.

Uczeń pokazuje zdjęcie katedry Notre Dame.

Na zakończenie prezentacji uczniowie klasy V A pokazali trzy plansze na temat Francji.
Znalazły się na nich krótkie informacje o Francji jako państwie, Paryżu, historii wieży Eiffela,
ustroju i języku, walucie – dawnych frankach i euro. Jako ciekawostki o Francji wybrano:
impresjonizm, kuchnię francuską i zamki nad Loarą. Informacje tekstowe wzbogacono zdjęciami.

Do scenariusza dołączam krótkie materiały związane z Francją.
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FRANCJA

Powierzchnia: 543 965 km

Ludność: 57 800 000

Gęstość zaludnienia: 104 osoby na km2

Stolica i największe miasto: Paryż: 9 319 000 mieszkańców

Język: francuski

Towary importowane: maszyny, benzyna,żelazo i stal, metale nieżelazne, samochody, wyroby

tekstylne.

Towary eksportowane: maszyny,środki transportu,żelazo i stal, wyroby tekstylne, pszenica, produkty

rafinacji ropy naftowej, chemikalia, metale nieżelazne, owoce, wino.

Ustrój: republika parlamentarna.

WalutaFrancji

Frank jako jednostka monetarna obowiązywał we Francji od 1795 roku. Po raz pierwszy

frankiem nazwano złotą monetę wybitą przez króla Francji Jana II w 1360 roku. Nazwa jest

zaczerpnięta z łacińskiej legendy„Johannes Deigratia Francorum rex".l frank miał 100 centymów.

Po ponad dwustu latach wiernej służby francuski frank odszedł na zasłużoną emeryturę. 16

lutego 2002 roku po raz ostatni można było jeszcze płacić frankami. Od następnego dnia czyli 17 lutego

2002 roku stara waluta narodowa straciła legalną wartość na rzecz waluty europejskiej - euro.

Od pierwszego stycznia 2002 roku w obrocie gotówkowym były we Francji dwie waluty: euro i

frank.
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Miasta Francji

Centrum administracyjnym, finansowym, przemysłowym i kulturalnym Francji jest Paryż.

Z całegoświata przyjeżdżają turyści, by zwiedzić liczne atrakcje, które oferuje. W miejscu, gdzie

Rodan łączy się z Saoną, Rzymianie założyli Lyon, który obecnie ma 1,3 mil. mieszkańców i jest

centrum komunikacyjnym oraz ośrodkiem przemysłowym. Szczególnie rozwinął się tutaj

przemysł jedwabniczy.

Marsylia (1,2 min.) została założona przez Greków 600 lat p.n.e., a następnie rozbudowana

przez Rzymian. Obecnie jest głównym portem łączącym Francję z północną Afryką oraz z byłymi

koloniami w Afryce zachodniej i centralnej.

Kolejnym miastem pod względem ilości mieszkańców jest Lilie (959000) - centrum przemysłowe

północnej Francji.

Inne ważne miasta Francji to: Bordeaux, Tuluza, Nantes, Strasburg, Nicea, Hawr.

Paryż

Paryż to wielka metropolia i jedno z najbardziej znanych miastświata. Stanowi również
centrum polityczne i kulturalno-naukowe oraz największy ośrodek przemysłowy Francji.
U jednych wzbudza zachwyt, u innych zupełnie odwrotne uczucia. Jest stolicą sztuki, mody
i luksusu, a także miastem pełnym kontrastów.

Paryż jest stolicą Republiki Francuskiej. Leży w miejscu, gdzie do przepływającej przez
miasto Sekwany wpadają rzeki Marna i Oise. To jedno z tych miast, które powstały
na skrzyżowaniu dróg.

Paryż to niewątpliwie jedno z najgęściej zaludnionych miastświata. Dlatego kilkadziesiąt lat
temu powstał pomysł stworzenia wokół Paryża miast satelitarnych, które miały zapewnić miejsca
zamieszkania i pracy.

Liczba ludności sięga 2,1 mln, zespół miejski osiąga liczbę ponad 9 milionów.
Stolica Francji należy do najliczniej odwiedzanych przez turystów miejscświata. Notuje się,

że niezmiennie co roku przyjeżdża tu ponad 11 milionów zwiedzających.
Obecnie o kosmopolitycznym charakterze Paryża może świadczyć fakt, że w jego granicach

żyje około 400 tysięcy mieszkających legalnie obcokrajowców. Obliczono,że styka się tu ludność
pochodząca ze 132 krajówświata.

W Paryżu jest więcej hoteli i miejsc noclegowych niż w jakimkolwiek innym mieście. Wiele
tu ciekawych budowli i atrakcji turystycznych.

WieżaEiffla

Wieża Eiffla dawniej budziła kontrowersje – krytycy uważali ją za szpecącą i niepotrzebną.
Obecnie jest symbolem Paryża i jedną z najbardziej znanych budowli naświecie. Najlepszą
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rekomendacją są rzesze turystów, dla których wjazd na ostatnie piętro wieży to obowiązkowy
punkt zwiedzania miasta.

Wieża Eiffla stoi na Polu Marsowym, nieopodal Sekwany. Wzniesiono ją w związku z
Wystawą Światową w 1889 roku. Swego czasu uchodziła za cud epoki przemysłowej. Budowla,
według projektu Gustave’a Eiffela, stoi na czterech podporach połączonych łukami i ma postać
smukłej piramidy o wklęsłych krawędziach. Podzielona jest platformami na trzy części. Liczy 300,
5 m wysokości i ponad 30 lat była najwyższą budowlą na świecie. Na najwyższy poziom można
wjechać windą lub wejść, pokonując 1792 schody. Ważąca ponad 7000 ton konstrukcja przyciąga
na swój wierzchołek kilka milionów turystów rocznie.

ProjektantWieżyEiffela

Eiffel Gustave Alexandre (1832-1923), francuski inżynier, wybitny specjalista w zakresie konstrukcji

stalowych, projektant lichych mostów i hal dworcowych.

Swoimi śmiałymi koncepcjami wpłynął znacznie na rozwój architektury współczesnej, zarówno w zakresie

nowatorskich efektów przestrzennych jakie daje konstrukcja kratowa, jak również nowej estetyki realizowanej

w metalu.

Główne prace; most na Duero koło Porto (Portugalia 1877-1878), wiadukt koło Garabit (1880-1884), wieża na

Polu Marsowym w Paryżu (l 889), dom towarowy Bon Marche w Paryżu (l 876), ponadtośluzy na Kanale

Panamskim, konstrukcja Posągu Wolności w Nowym Jorku, Dworzec Zachodni wBudapeszcie.

ProjektantWieżyEiffela

Eiffel Gustave Alexandre (1832-1923), francuski inżynier, wybitny specjalista w zakresie konstrukcji

stalowych, projektant lichych mostów i hal dworcowych.

Swoimi śmiałymi koncepcjami wpłynął znacznie na rozwój architektury współczesnej, zarówno w zakresie

nowatorskich efektów przestrzennych jakie daje konstrukcja kratowa, jak również nowej estetyki realizowanej

w metalu.

Główne prace; most na Duero koło Porto (Portugalia 1877-1878), wiadukt koło Garabit (1880-1884), wieża na

Polu Marsowym w Paryżu (l 889), dom towarowy Bon Marche w Paryżu (l 876), ponadtośluzy na Kanale

Panamskim, konstrukcja Posągu Wolności w Nowym Jorku, Dworzec Zachodni wBudapeszcie.
Perigord to jeden z najzwyklejszych regionów Francji z zatopionymi w tle zielonych

wzgórz wioskami wijącą się leniwie w dolinie rzeką Dordogne. Znajdziemy tu ciszę i zapomnimy
o wielkomiejskim zgiełku i stresie. Dlatego ludzie tu mieszkający cieszą się optymizmem, pogodą
ducha i humorem. Można powiedzieć, że są najbardziej zadowolonymi ludźmi we Francji!
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W czasie II wojnyświatowej w okolicach osady Lascaux dwóch chłopców opowiedziało
o „dziwacznych malowidłach” naścianach jednej z jaskiń. Nikt wtedy nie przypuszczał,że
dokonano wtedy odkrycia, które rozsławi niepozorne Perigord. Odkryte rysunki powstały 15 000
lat temu!

Jednym z najbardziej interesujących obiektów regionu jest kompleks sakralny
Rocamadour, mieszczący grobowiec pustelnika,św. Amadoura oraz znaną z cudów figurę Czarnej
Madonny z Dzieciątkiem. Niesamowite wrażenie robi widok bazyliki i otaczających ją kaplic,
zdających się wyrastać u podnóży urwiska. Wejście na górę po wykutych w skałach stopniach
było nie lada wyczynem dla pątników, tym bardziej,że tradycja kazała robić to na kolanach... .

W trosce o renomę i uznanie dla swych winnic z tego regionu ich właściciele organizują
tak oryginalne przedsięwzięcia jak nocne winobranie. Organizowane jest w swobodnej atmosferze,
przy nastrojowym oświetleniu reflektorów lub pochodni. Zbiór winogron w niskiej temperaturze
w nocy przeciwdziała utlenianiu cukru i pozwala na zachowanie bogactwa aromatu wina.

W tym regionie znane jest też najpóźniejsze winobranie w roku. Odbywa się ono
w okolicach nocy sylwestrowej. Umożliwia to zebranie przejrzałego, wyjątkowego
pod względem smaku owocu.

Zamek Chambord

Dzieje najwspanialszego z kilkudziesięciu zamków nad Loarą sięgają XII w., kiedy to
hrabiowie z pobliskiego Blois postawili na brzegu rzeki Cosson obronny donżon (basztę). Dookoła
znajdowały się wówczas olbrzymie tereny łowieckie, z których powstał Narodowy Rezerwat
Myśliwski, otoczony ponad 30 - kilometrowym murem. W narożach donżonu stanęły cztery
wieże, a na jego szczycie usytuowano taras widokowy. Wysokie „francuskie'' dachy, setki
wieżyczek oraz ozdobnych lukarn i kominków, nadały budowli niepowtarzalną, fantazyjną
sylwetkę. Perła renesansu francuskiego służyła ostatnim Walezjuszom. W latach 1725-33
Chambord było siedzibą polskiego króla Stanisława I Leszczyńskiego. Od 1930 roku Chambord
jest własnością państwa.

IMPRESJONIZM

Na co dzieńnie zastanawiamy się, jaki kolor ma chodnik., po którymwłaśnie idziemy.

Francuski malarz Claude Monet, spostrzegał,że to samo określone miejsce, budynek czy

drzewo, są o każdej porze dnia inne - zmienia je oświetlenie. Uważnie przyglądał się. jaki odcień nadaje

słońce murom, trawie, koronom drzew o różnych porach dnia. Obserwował, jak miejsca te odmiennie

wyglądają równieżoróżnychporach roku.

Malarz szybkimi uderzeniami pędzla „notował" swoje odczucia, doznania. Ten typ malarstwa nazwano

impresjonizmem (od francuskiego słowa: impression -wrażenie).

Jednym z najważniejszych elementów takiego sposobu malowania było wrażenie, fascynacja

chwilowym wyglądem, oświetleniem trwającym kilka lub kilkanaście minut, dopóki słońce nie przejdzie

dalej.
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Kierunek ów rozwijał się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku, głównie we

Francji. Głównymi przedstawicielami impresjonizmu byli: Alfred Sisley (obraz -„Saint - Mammes"),

Camille Pissarro (obraz - „Bulwar Montmartre nocą"), Claude Monet (obraz - „Lilie wodne") oraz

AugusteRenoir (obraz - „Kąpiącesię).

Ci właśnie artyści w pierwszej połowie XIX wieku stworzyli liczne obrazy, na
których coraz mniejszą rolę odgrywały kontury, a coraz większą kolory, plamy barwne.
Impresjonizm pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny. Obecnie dzieła impresjonistów osiągają
najwyższecenynaświatowych aukcjach.


