Półkolonie językowe

Miejsce: Dom Harcerza, Leszno, ul. Sokoła 20.
Termin: 01-05.08.2016 oraz 08-12.08.2016 ( 2 turnusy)
Godziny: 09:00- 15:00 ( z przerwą na II śniadanie: owoc, przekąska, napój)
Tematy:
I tydzień: Części ciała, Dom, Gry i zabawy w domu i na zewnątrz (Sport), Jedzenie, Różnice między
nami.
II tydzień: Ubrania, Zegar i pieniądze, Zwierzęta, Opowieści, Miasto.
W programie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Piosenki i filmy związane z tematyką dnia.
Zajęcia plastyczne nawiązujące do tematu.
Karty pracy dla uczestników.
Zajęcia ruchowe, sportowe.
Zabawy i gry tematyczne.
Wykorzystanie m.in. chusty animacyjnej i tablicy interaktywnej.
Elementy dramy i teatru.
Odgrywanie scenek sytuacyjnych i dialogów.

Zajęcia odbywają się po angielsku (gwarantowane min. 3 godziny dziennie) i z angielskim.
Prowadzone przez Sylwię Wawrzyniak (instruktorkę harcerską, nauczycielkę języka angielskiego
i organizatorkę wyjazdów językowych do Londynu) i Anitę Loman (instruktorkę harcerskiej,
wychowawcę i animatorkę) oraz instruktorów Hufca ZHP Leszno.
Przy niektórych tematach, dzieci mogą przynieść swoje zabawki z domu. Ma to na celu
nawiązanie pozytywnego emocjonalnego kontaktu z zajęciami, zachęcenie do odtwarzania zabaw
w domu z wykorzystaniem zasobów, które już mają (np. autka, klocki, mebelki).
Poza tym pojawią się elementy metodyki zuchowej i harcerskiej.

Uczestnicy: Dzieci od 7 do 10 lat, które już miały kontakt z j. angielskim ( przedszkole, szkoła, zajęcia
pozaszkolne) i potrafią czytać i pisać po polsku pojedyncze wyrazy.

BARDZO ograniczona liczba miejsc.
Cena: 300 zł za turnus (5 dni)
Zgłoszenia (bez wpłat) do 31.05.2016. sylwia_wawrzyniak@interia.pl
Weryfikacja kolejności zgłoszeń do 05.06.2016.
Następnie informacja o zakwalifikowaniu uczestnika, zapisy i dalsze szczegóły:
sylwia_wawrzyniak@interia.pl
Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia
Półkolonie językowe: Now you're talking! // Nareszcie gadasz!
1. imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia

3. Adres zamieszkania

4. Nazwa i adres szkoły
klasa

Imię i nazwisko:
Adres:

5. Dane rodziców/
opiekunów prawnych

Telefon:
E-mail:

Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
E-mail:

6. Zgłaszam udział mojego dziecka w
(proszę zaznaczyć odpowiednią opcję):

I turnusie (01-05.sierpień 2016)

TAK / NIE

Il turnusie (08-12. sierpień 2016)

TAK / NIE

I oraz II turnusie ( 01.-12. sierpień 2016)

TAK / NIE

