WAKACJE Z LERNEDO

Zapraszamy Państwa dzieci w wieku 5 - 11 lat do udziału w aktywnych
zajęciach językowych, które będziemy organizować w nadchodzące wakacje na
terenie Poznania ( Smochowice). Języki w jakich będą odbywać się zajęcia to:
Angielski

Niemiecki

W ramach tygodniowego turnusu, dzieci będą uczestniczyć w szeregu zajęć
językowych na świeżym powietrzu, a także brać udział w ciekawych
wycieczkach. Wszystkie zajęcia prowadzą lektorzy i animatorzy Centrum
Edukacji LERNEDO. Dzieci będą codziennie uczyć się języka obcego
jednocześnie świetnie się bawiąc i zwiedzając.

Kursy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w następujących
terminach:
1.

3 lipca – 7 lipca

2.

10 lipca - 14 lipca

3.

17 lipca - 21 lipca

4.

24 lipca - 28 lipca

5.

31 lipca - 4 sirpnia

6.

7 sierpnia - 11 sierpnia

7.

14 sierpnia - 18 sierpnia

8.

21 sierpnia - 25 sierpnia

Dla kogo?
Zajęcia językowe w plenerze przygotowane są dla dzieci lubiących
zabawę oraz ciekawe przygody połączone z nauką języka obcego.

Cel:
Inspirujemy do działania, rozwijamy zainteresowania, pogłębiamy
aktywność, uczymy poprzez zabawę!

Zapewniamy:
o
o
o
o
o
o

jeden posiłek dziennie oraz napoje
opiekę wykwalifikowanych lektorów i animatorek
zajęcia sportowe
zajęcia edukacyjne zgodne z zainteresowaniami dzieci
zabawy integracyjne
ubezpieczenie

Każde dziecko będzie miało okazję sprawdzić się:
o
o

naukowo – poprzez kurs języka obcego połączony z zabawą
prowadzony przez wykwalifikowanego nauczyciela.
podróżniczo – poprzez edukacyjne spacery

NAUKA WCALE NIE MUSI BYĆ NUDNA! POPRZEZ SPORT I ZABAWĘ
MOŻNA SIĘ DUŻO NAUCZYĆ!

Cena:
KOSZT UCZESTNICTWA DZIECKA W TURNUSIE - 650 złotych. Koszt
uwzględnia ubezpieczenie dziecka , jeden posiłek dziennie oraz napoje.

MOŻEMY ZAJĘCIA RÓWNIEŻ DOSTOSOWAĆ
INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB
KLIENTA !!!!!!!!!!!!!!!!!
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