ANGLIČTINA PRO DĚTI na zámku v Medlešicích
Výuka je určena buď:
1. dětem mateřských škol (od 5 let)
2. dětem základní školy 1., 2., nebo 3.třída (samozřejmě skupinku tvoří stejně staří žáci)
S dětmi probereme slovní zásobu týkající se bezprostředně dětského světa např. na téma barvy,
hračky, rodina, zvířátka, atd. Dále se děti naučí recitovat anglické básničky, říkadla a zpívat písničky
v angličtině. Výuka probíhá zábavnou formou her, soutěží, pojmenovávání obrázku
a jinými aktivitami, které děti baví a zároveň je motivují učit se něco nového.
Děti, co už chodí do školy, se naučí reagovat na základní anglické fráze, ty co už umí číst a psát,
budou postupně procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (tzn. mluvení, psaní, čtení,
jednoduché poslechy).
Platební podmínky a cena:
Cena se odvíjí podle počtu dětí v kurzu. Jeden kurz může navštěvovat maximálně 6 dětí!
Výuková hodina trvá 45min. Celý školní rok je rozdělen do 2 semestrů po 17 týdnech a platí se vždy
každý semestr zvlášť, což je určitě pohodlnější, než dávat celou sumu najednou. Kurzovné se platí
vždy před začátkem každého semestru a je nevratné!!! V případě zrušení hodiny lektorem dojde
k nahrazení v domluveném termínu. Při zrušení hodiny celou skupinkou více jak 24h před začátkem
výuky dojde k nahrazení v domluveném termínu. Při zrušení výuky celou skupinkou méně jak 24h
před začátkem výuky hodina propadá!!! V případě nemoci či nepřítomnosti dítěte tato hodina
danému dítěti propadá. V ceně kurzu jsou veškeré materiály, na Vás je pořídit dětem desky,
do kterých si je budou moci zakládat. Poslední hodina celého kurzu v červnu je formou ukázkové
hodiny s krátkou besídkou, takže rodiče či prarodiče se mohou přijít podívat, co se všechno jejich
ratolesti za celý rok naučili ☺
Počet dětí v kurzu
6
5
4

Cena za semestr/ dítě
850 Kč
1020 Kč
1275 Kč

Lektorka:
Jmenuji se Silvie Benešová a kurzy vedu sama. Jako lektorka angličtiny mám několikaletou praxi
s výukou všech věkových kategorií (děti na MŠ, ZŠ, SŠ i dospělé v kurzech na jazykových školách
v Chrudimi a Olomouci). Angličtinu jsem vystudovala na pedagogické fakultě v Olomouci
jako aprobaci spolu s němčinou. Rok a půl jsem pobývala v Londýně jako au-pair, kde jsem se starala
o 3 děti ve věku 3-11let. Kromě pedagogiky, lektorství umím pracovat i s dětmi (angličtinu pro děti
jsme vyučovala např. v MŠ Nasavrky, nebo ještě dosud učím v MŠ Licibořice).
Přihlášky či dotazy pište na:
wernerova.s@seznam.cz

Mgr. Silvie Benešová ☺

