KURS/SZKOLENIE
,,Culture CLOSE-UP'' Kurs wiedzy o krajach anglojęzycznych dla dzieci i młodzieży
Autor kursu

mgr Sylwia Stachurska

Dziedzina wiedzy

Nauki Humanistyczne

Forma zajęć

Ćwiczenia

Liczba godzin

30 x45min w semestrze/ 60 x45 min w roku

Cena Kursu

440 zł za semestr (4 lat-9 lat)
475 zł za semestr (10 lat- 13 lat)

Terminy

wrzesień - czerwiec 2019/2020

Cel kursu

Celem kursu prowadzonego w języku angielskim jest poszerzenie wiedzy
na temat krajów anglojęzycznych oraz omówienie najważniejszych
aspektów kultury Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii.
Dodatkowo podczas kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:
muzyka, sport, media / nowe technologie, festiwale i święta, miasta w
USA, wygląd, media / nowe technologie, wypoczynek, miasta w Wielkiej
Brytanii, szkoły w Wielkiej Brytanii.

Opis szczegółowy

Przygotowane treści zostały wyselekcjonowane w ten sposób, aby
kursanci czynnie brali udział w zajęciach poprzez odgrywaniu miniscenek oraz pracę w parach i grupach. Bazą kursu są filmy z podwójną
ścieżką dźwiękową: łatwiejszą i bardziej wymagającą, dzięki którym
kursanci wybierają się w podróż do krajów anglojęzycznych.
Treści jednostek metodycznych :
1.

Poznajemy symbole narodowe: flagi, herby, hymny.

2.
Czym jest monarchia? Popularność i znaczenie rodziny
królewskiej.
3.
Najważniejsi prezydenci Stanów Zjednoczonych: George
Washington, Abraham Lincoln John Fitzgerald Kennedy.
4.

BBC i CNN. Przygotowujemy audycje telewizyjną.

5.
Królewskie parki i ogrody w Londynie m.in. Hyde Park, The Green
Park, St James's Park
6.

Zwiedzamy miasta w Wielkiej Brytanii: Londyn, Liverpool,

Edynburg, Manchester
7.
Do szkoły tylko w mundurku. Poznajemy system edukacji w
Wielkiej Brytanii
8.
Śladem gwiazd. Brytyjska i amerykańska scena muzyczna kiedyś i
dziś.
9.
Festiwale i świtęta: Urodziny królowej, Wyścigi konne w Ascot,
Halloween, Bonfire Night, Święto Prezydentów, Święto Dziękczynienia,
Boże Narodzenie
10.
Skaczmy do góry jak kangury! O kangurach, misiach koala i rafie
koralowej
11.
Narodowe sporty: krykiet, rugby, tenis, piłka nożna, futbol
amerykański, koszykówka, golf.
12.
Od LA po Nowy York. Poznajemy najpopularniejsze miasta w
Stanach Zjednoczonych ( Los Angeles, New York, Chicago, San Diego,
San Francisco, Filadelfia.
13.
Melting pot czyli tygiel kulturowy (amerykanie, afroamerykanie,
ludność pochodzenie latynoskiego, Hawajczycy i wyspiarze z Pacyfiku,
rdzenni mieszkańcy)
14.
,,Świat kręci się wokół pieniędzy''- czyli gdzie czym płacić.
Robimy zakupy w najstarszym centrum handlowy Harrods w Londynie.
Dlaczego warto
dołączyć

Sprawdzona metoda -ACTIVE TEACH - która pozwala uczyć się
języka w najbardziej efektywny dla każdego sposób. Angażuje zarówno
wzrokowców, słuchowców, jak i kinestetyków. Filmy wideo odtwarzane
na tablicy zamieniają klasę w prawdziwe kino, a uczniowie nie mogą
doczekać się kolejnych zajęć. Interaktywne karty obrazkowe wraz z
nagraniem prezentowanych słów pozwalają utrwalić słownictwo oraz
poprawić wymowę. Zajęcia interaktywne nie tylko dla kreatywnych
zachęcają do aktywnego udziału w lekcji najbardziej opornych i
zaktywizują ich do komunikowania się w języku angielskim.

Do kogo kurs jest
kierowany

Dzieci w wieku od 4 lat oraz młodzież

KONTAKT

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
ul. Zbierskiego 2/4
42-201 Częstochowa

Tel. 343783119; 343783120
e-mail: s.stachurska@ujd.edu.pl

