Angielski dla Przedszkolaków
wspieramy rozwój dziecka, wykorzystując jego potencjał

"Tell me and I forget,
Teach me and I may remember,
Involve me and I learn."

"Powiedz mi to zapomnę,
Naucz mnie to może zapamiętam
Zaangażuj mnie to się nauczę"

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Od blisko 6 lat organizujemy kursy językowe, w tym także dla najmłodszych. Z naszych usług korzystają nie
tylko indywidualne osoby, zapisujące dzieci na lekcje w naszej szkole, ale także przedszkola.
Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym:
•
•
•
•
•
•
•
•

w każdej grupie wiekowej,
nauka w sposób zbliżony do przyswajania języka ojczystego – zastosowanie tzw. „języka nianiek”,
autorski program nauczania oparty na znanych i efektywnych metodach edukacyjnych,
zaangażowanie pięciu zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu,
maksymalna aktywizacja ucznia poprzez ruch i pobudzające wyobraźnię rekwizyty: plakaty, kukiełki,
maski, DVD, CD, rekwizyty „naturalne” itp.,
zajęcia prowadzone w języku angielskim,
dowolna częstotliwość zajęć: od 2 nawet do 5 razy w tygodniu,
wykorzystanie metody G. Domana i techniki dramy – wchłanianie wiedzy poprzez pobudzanie
wszystkich zmysłów, dostarczenie odpowiednich bodźców oraz odgrywanie ról,

•

pozytywny wpływ na rozwój intelektualny dziecka dzięki eksploracji 5 obszarów inteligencji wielorakiej –
językowej, przestrzennej, muzycznej, kinestetycznej i interpersonalnej,

•

korelacja kursu z programem nauczania przedszkolnego.

Systematyczność, regularne zajęcia i sposób ich prowadzenia dają gwarancję szybkiego poznania języka
obcego. Rodzice mają stały dostęp do wyników osiąganych przez dziecko i są na bieżąco informowani o jego
postępach. Stosowane przez nas metody, a także profesjonalne podejście lektorek gwarantują naukę motywującą,
aktywizującą i niezwykle ciekawą. Dzieci z pewnością będą chętnie spędzały z nami czas, a rodzice zauważą efekty
naszej pracy.
Zapraszamy do współpracy!
Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie: 605 997 668
lub mailowo: anna.szymerowska@szkola-expert.pl.
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