
 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAJMŁODSZYCH

Autorzy kursu mgr Sylwia Stachurska-Ćwiek

Dziedzina wiedzy Język angielski

Forma zajęć  ćwiczenia

Liczba godzin 60

Cena Kursu 440 zł za semestr (dwa semestry)

Termin rekrutacji
 

rekrutacja trwa cały rok
planowany termin zajęć od września do czerwca

Cel kursu Kurs umożliwi  małym uczniom otwarcie  się  na nowe treści  poznawcze  oraz
obszary,  które  w  istotny  sposób  poszerzają  granice  ich  funkcjonowania  i
umożliwiają dostęp do nowego świata oraz całej gamy nowych doświadczeń.
Nadrzędnym  celem kursu  jest  zainteresowanie  najmłodszych  uczniów  nauką
języka,  uwrażliwienie  ich na język  angielski  spotykany w życiu  codziennym
oraz  wykształcenie  zachowań  sprzyjających  przyswajaniu  języka,  przede
wszystkim  rozwijanie  sprawności  rozumienia  ze  słuchu  oraz  zwrócenie
szczególnej  uwagi  na  umiejętność  poprawnego  reagowania  werbalnego  i
niewerbalnego na instrukcje nauczyciela.
W  starszych  grupach  skupiamy  się  na  rozwoju  sprawności  rozumienia  ze
słuchu,  umiejętności  komunikacji  na poziomie wyrazu i  prostego zdania oraz
wypracowaniu  gotowości  do  rozpoczęcia  nauki  czytania.  Jednakże  przed 
wyprowadzeniem zadań językowych, staramy się stworzyć potrzebę poznania,
gdyż  dzieci  z  natury  są  ciekawe,  ale  wymagają  ciągłego  stymulowania,
pobudzania zainteresowania oraz motywowania.
Dlatego też stawiamy na naukę poprzez zabawę. Multisensoryczne gry, piosenki,
 rymowanki,  bajki,   zabawy  ruchowe  oraz  zajęcia  wzbogacone  materiałami
wideo nie pozwolą maluchom się nudzić!

Opis szczegółowy Zaproponowany  kurs  przygotowany  został  w  oparciu  o  program  nauczania
języka angielskiego  zgony z podstawą programową z 23 grudnia 2008 r i 30
maja 2014 r.

Dlaczego warto 
dołączyć

Najtaniej  w  mieście!  Tylko  99  zł  za  miesiąc-  zajęcia  raz  w  tygodniu!
Sprawdzona metoda -ACTIVE TEACH - która pozwala uczyć  się języka w
najbardziej  efektywny dla  każdego  sposób.  Angażuje  zarówno  wzrokowców,
słuchowców, jak i kinestetyków. Dodatkowe, interaktywne ćwiczenia wciągają
największych rozrabiaków i małych malkontentów. Filmy wideo odtwarzane na
tablicy  zamieniają  klasę  w prawdziwe  kino,  a dzieci  nie  mogą  doczekać  się
kolejnych  zajęć.  Interaktywne  karty  obrazkowe  wraz  z  nagraniem
prezentowanych słów pozwalają utrwalić słownictwo oraz poprawić wymowę, a
piosenki, dzięki wsparciu wizualnemu pojawiającemu się na tablicy, zachęcają
do  wspólnego  śpiewania.  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 do 10 lat
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