Warto wiedziec-polkolonia z “open english”
Termin i miejsce:
7-11.08.2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w LAS w Niepołomicach

DLA KOGO?
Młodzież w wieku 10-13 lat*
*Grupa maksymalnie 15 osobowa

CENA
270 zł* -zawiera profesjonalne zajęcia z j.angielskiego prowadzone przez native speakera (w
tym materiały dydaktyczne) oraz opiekę wychowawcy od 9.00-14.00
*Wyżywienie we własnym zakresie

DRODZY RODZICE
Jeśli szukacie bezpiecznego miejsca dla swojej pociechy, chcecie powierzyć swoje dziecko
doświadczonej kadrze (w tym native speaker z Kanady), aby przełamało barierę językową,
ta propozycja zadowoli Was z pewnością.

CEL
●
●
●
●
●
●

doskonalenie sprawności językowych poprzez dialogi, śpiew, żywą akcję i zabawę,
naturalny, swobodny i atrakcyjny sposób przyswajania języka obcego
poszerzanie wiadomości kulturoznawczych,
aktywny i kreatywny wypoczynek,
motywowanie dzieci do nauki języków obcych,
nauka współpracy w grupie oraz doskonalenie umiejętności artystycznych i
sportowych.

ZAPEWNIAMY
●
●
●
●
●
●

5 dni (od 9.00 do 14.00) świetnej zabawy i nauki j. angielskiego w przyjaznej
atmosferze
autorski program nauczania (zajęcia i materiały dydaktyczne)
pracę w max. 15 osobowej grupie w wieku 10-13 lat
opiekę wykwalifikowanego native speakera i wychowawcy
aktywnie spędzony czas, m.in. konwersacje, treningi sytuacyjne, warsztaty
plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, a wszystko w języku angielskim
pamiątkowe zdjęcia dla wszystkich uczestników półkolonii

Kadra:
Zapewniamy obecność wychowawcy i native speakera, którzy zaopiekują się uczestnikami
przez całość trwania półkolonii.

Native speaker:
Max jest Kanadyjczykiem o polskich korzeniach. Studiował Literaturę Angielską na
Uniwersytecie McMaster w Hamilton, a następnie ukończył studia podyplomowe z Edukacji
na Uniwersytecie Brock w St. Catharines. Przez 2 lata uczył dzieci j.angielskiego w Korei
Południowej. W Polsce mieszka od trzech lat, gdzie uczył m.in. w szkole językowej Three
Lions. Od dwóch lat pracuje w międzynarodowej firmie, gdzie zajmuje się tłumaczeniami
oraz ma swoją szkołą językową Open English, która specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z
j. angielskiego dla międzynarodowych firm oraz osób indywidualnych.

Program:
Introduction and warm up to English- są to zajęcia wprowadzające w temat dnia:
dyskusje, konwersacje i zadania różnego typu, kładące nacisk na mówienie, aby przełamać
wśród uczestników barierę językową. Zajęcia urozmaicone są filmami, nagraniami oraz
innymi pomocami dydaktycznymi.
Break- krótka przerwa
Outdoor Activities- są to zajęcia na świeżym powietrzu, w tym treningi sytuacyjne oraz gry i
zabawy charakterystyczne dla kultury angielskiej, m.in na terenie placu zabaw
Lunch- przerwa na II śniadanie. Wyżywienie we własnym zakresie.
Quick Lesson and Student exploration- w tym czasie prowadzone są warsztaty
plastyczne i techniczne, odgrywane są scenki sytuacyjne lub odbywają się inne aktywności
związane z kulturą angielską
Proper English Lesson with reading and grammar- jest to tradycyjna lekcja języka

angielskiego z elementami gramatyki (słuchowisko, czytanie, pisanie) oraz wybranym
słownictwem dotyczącym danego tematu dnia
Presentation and sum up quiz
- w tej części zajęć odbywają się prezentacje multimedialne
oraz zabawy i quizy podsumowujące temat dnia
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*program może ulec zmianie

** wyżywienie we własnym zakresie

