
Angielski przez zabawę
z 3WAY Dynamicznym Centrum Językowym

WAKACYJNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
wart niemal 300 zł, połączony z

opieką przez 10 godzin dziennie, animacjami i zajęciami
prowadzonymi przez certyfikowanego animatora!

w cenie regularnej 600 zł!*

*cena promocyjna dla: Uczestników będących aktualnymi Kursantami lub dziećmi Kursantów 3WAY oraz dla rodzeństwa i przy zapisie na co najmniej 2 terminy
Warsztatów - wynosi 550 zł.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 10 Uczestników w danym tygodniu. Odwołanie
Warsztatów „Angielski przez zabawę” może nastąpić najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia.

Co proponujemy, co zawiera cena?

Wakacyjny kurs dla dzieci to nie tylko nauka! U nas dzieci poprzez
zabawę nauczą się podstawowego słownictwa tematycznie związanego
z danym tygodniem.
W ciągu pięciu dni Warsztatów w 3WAY zapewniamy Uczestnikom
kontakt z językiem przez ponad 16 godzin!

Opieka dla Państwa dzieci zapewniona będzie od godz. 7:30
aż do godz. 17:30, przez cały ten czas obecny jest animator

lub lektor języka regularnie pracujący z dziećmi.
Program zajęć realizujemy w godzinach 8 – 17.

Zrealizujemy również wyjazd do prawdziwej fabryki
świec! Dzieci będą mogły wziąć udział w części procesu
powstawania świecy oraz rzeźby gipsowej.

Zapewniamy również ubezpieczenie NNW oraz obiad,
podwieczorek i owoce oraz wodę i herbatę.

Co zrobić, aby skorzystać z naszej ofertyWarsztatów?

To niezwykle proste! Warunki przystąpienia do Warsztatów „Angielski przez zabawę” są następujące:

Krok 1. Wstępny zapis Dziecka na konkretny turnus poprzez kontakt z Sekretariatem 3WAY.

Krok 2. Podpisanie umowy oraz wpłata przelewem I raty wynoszącej 300 zł.

Krok 3. Wpłata przelewem II raty wynoszącej 300zł (dla Uczestników będących aktualnymi Kursantami lub dziećmi
Kursantów 3WAY oraz dla rodzeństwa i przy zapisie na co najmniej 2 terminy Warsztatów – druga rata wynosi 250 zł.)



Masz pytania? Chcesz poznać więcej szczegółów?
Skontaktuj się z nami! Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Organizacja tygodnia
Poniedziałek Dzień integracji! Poznajemy się. Zabawy integracyjne, nawiązywanie znajomości, a może nawet przyjaźni...
Wtorek -Czwartek Zabawy integracyjne, pobudzające kreatywność, ruchowe – realizujemy program kursu!
Piątek Dzień niespodzianek! Festyn z grillem, piknikiem,zabawami tanecznymi i animacyjnymi – każde z dzieci wróci

do domu z namalowanym pięknym obrazkiem na buzi i/lub skręconym w wybrany kształt balonem!

Organizacja dnia
7:30-8:00 czas na przyprowadzanie dzieci, integracja, zajęcia „świetlicowe” (kolorowanie, wspólne gry i zabawy)

8:00-9.30 zabawy, quizy–zajęcia ruchowe z Animatorem

9.30-10.00 drugie śniadanie (przyniesione z domu)

10.00-11:30 zajęcia z podziałem na dwie mniejsze grupy w zależności od wieku i poziomu zanjomości angielskiego:

I grupa edukacyjne zajęcia z języka angielskiego - II grupa zabawy animacyjne artystyczne

11:30-13:00 zajęcia z podziałem na dwie mniejsze grupy w zależności od wieku i poziomu zanjomości angielskiego:

I grupa zabawy animacyjne artystyczne - II grupa edukacyjne zajęcia z języka angielskiego;

13.00-13.30 obiad i „cisza poobiednia” (Rodzicu! to czas, kiedy możesz porozmawiać z Dzieckiem lub Animatorem)

13:30-14:00 zajęcia dla spokoju brzuszka (np. gry planszowe, zabawy w kółeczku)

14:00-15:00 zajęcia ruchowe w języku angielskim na świeżym powietrzu lub w Szkole w razie niepogody

15.00-15:15 podwieczorek

15:15-17.00 zajęcia animacyjne (zabawy na dworze, gry ruchowe)

17:00-17.30 zabawy, quizy, czas na odbiór dzieci

Dodatkowo–wyjazd do prawdziwej fabryki świec! Dzieci zapoznają się z procesem powstawania prawdziwego
odlewu gipsowego i parafinowego oraz zabiorą do domu własnoręcznie wykonaną niespodziankę!
Fabryka znajduje się w Toruniu, ok. 6 km od siedziby 3WAY. Pojedziemy autobusem linii 19, wsiadając na przystanku
„Dworzec Wschodni” a wysiadając na przystanku „Lipnowska”, a resztę trasy pokonamy kilkuminutowym spacerkiem.

Tematyka Warsztatów

Termin Tematyka kursu: Temat przewodni kursu na każdy dzień:

5.07– 9.07.2021 Człowiek dzień 1. Człowiek – części ciała
2.08 – 6.08.2021 Zwierzęta dzień 2. Zwierzątka małe i duże

Środowisko dzień 3. Co zwierzątka robią? Czynności
dzień 4. Gdzie zwierzątka żyją?
dzień 5. Zawody– naszych rodziców i nasze wymarzone

12.07– 16.07.2021 Ubrania dzień 1. Kolory
9.08 – 13.08.2021 dzień 2. W co jesteśmy ubrani?

dzień 3. Ubranka odpowiednie do pogody
dzień 4. Ubranka odpowiednie do pory roku
dzień 5. Jaki strój do lasu, a jaki na bal?

19.07– 23.07.2021 Dom dzień 1. Pomieszczenia w domu
16.08 – 20.08.2021 dzień 2. Ile czego mamy w domu? Mebelki i cyferki!

dzień 3. Co jest w moim pokoju? Narysuję wymarzony!
dzień 4. Zabawki
dzień 5. Kształty. Przynieśmy nasze ukochane zabawki!

26.07– 30.07.2021 Jedzenie dzień 1. Owoce i warzywa – cz. 1
23.08 – 27.08.2021 dzień 2. Owoce i warzywa – cz. 2

dzień 3. Co najbardziej lubimy jeść?
dzień 4. Napoje
dzień 5. Z czego składa się obiadek?

Poniedziałek 8 –21
Wtorek - czwartek 11 –21
Piątek 8 –18

Zadzwoń do nas! 793 600 610 lub 500 501 906
Napisz do nas! sekretariat@123way.pl
Odwiedź naszą stronę www: 123way.pl


