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Dlaczego Dzieci i Rodzice wybierają Półkolonie
językowe FUN & ENGLISH w Mentis?
• Pracujemy metodą immersji. Dzieci są otoczone
językiem angielskim cały dzień podczas zabaw, zajęć i
posiłków. Zaczynają mówić w języku obcym w sposób
naturalny i bez stresu.
• Zapewniamy kameralne grupy, dzięki czemu możliwe
jest indywidualne podejście do każdego dziecka.
• Stawiamy na kontakt z naturą, dzięki wspaniałej
lokalizacji i bliskości lasu. Codziennie spędzamy czas na
świeżym powietrzu, na spacerach i zabawach.
• Posiadamy doskonałą infrastrukturę: przestronne sale,
dużą jadalnię, salę gimnastyczną, boisko i własny plac
zabaw.
• Gwarantujemy sprawdzoną i doświadczoną kadrę.
Nasi nauczyciele to ludzie kreatywni, którzy gwarantują
ciekawe, atrakcyjne, rozwijające i bezpieczne wakacje.
• Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu
języka angielskiego.

Turnus I (28.06-02.07): W teatrze i na łące - warsztaty teatralne przeplatane
czasem spędzonym na łonie natury. Kończymy przedstawieniem w języku
angielskim dla Rodziców. Uczestnicy pracują nad nim cały tydzień: doszlifowując
tekst, przygotowując kostiumy i scenografię.
Turnus II (05.07-09.07): Hiszpańskie lato z grafika komputerową - ten tydzień
gwarantuje uczestnikom zapoznanie się z podstawami jęz. hiszpańskiego, a także
rozwijanie umiejętności techniczno- artystycznych - będziemy tworzyć grafiki
komputerowe z wykorzystaniem najnowszego sprzętu (profesjonalne tablety
graficzne). Dodatkowo dzieci nauczą się podstawowych technik obróbki grafiki i
będą mogły zaprezentować efekty swojej pracy rodzicom. Oczywiście język
angielski również w czasie tego turnusu będzie wszechobecny, a kontakt z
przyrodą jest dla nas priorytetem.
Turnus III (12.07-16.07): Wesoła akrobatyka - ruch, zabawa i świeże powietrze
to składniki naszego przepisu na świetne samopoczucie w trzecim turnusie
naszych półkolonii. Dzieci będą miały codzienne zajęcia akrobatyki w formie
skocznej zabawy dopasowanej do wieku uczestników. Integralnie z tymi
zajęciami będziemy szlifować nasz angielski poprzez zabawy w tym języku.
Turnus IV (19.07-23.07): W dziczy i głuszy - jak zbudować samodzielnie szałas?
Nie zabłądzić w lesie? Ile skarbów można znaleźć na łonie natury? Te pytania
przyświecają trzeciemu turnusowi naszych angielskojęzycznych półkolonii.
Uczestnicy kończą tydzień posiadając własną skrzynię skarbów.
Turnus V (26.07-30.07): Na tropie dinozaurów - poszukamy dinozaurów w lesie,
w historii i w książkach. Stworzymy wspólnie księgi wiedzy o tych fantastycznych
stworzeniach i sprawdzimy , czy umieją tańczyć oraz śpiewać w języku
angielskim. Efekty pokażemy rodzicom w czasie przedstawienia na które
zaprosimy z okazji końca półkolonii.

W czasie półkolonii zapewniamy:
• Opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00
• Sprawdzoną kadrę nauczycieli polsko- i anglojęzycznych.
• Kontakt z językiem angielskim przez cały dzień.

• Ciekawy i rozwijający program zajęć zgodnie z wybranym turnusem.
• Zdrowe i smaczne obiady i podwieczorki.

Cena turnusu: 799 zł
Zapraszamy Dzieci w wieku: 6- 9 lat

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania
533 339 240
kursy@szkola-mentis.edu.pl

Zadzwoń już dziś i dołącz do wakacyjnej społeczności

Program dnia
8:00 - 8:30 Rozgrzewka językowa (Gry i zabawy w
języku angielskim).
8:30 - 9:00 Wspólne śniadanie.
9:00 - 10:30 Zajęcia tematyczne.

10:30 - 11:00 Zabawy ruchowe w języku angielskim.
11:00 - 13:00 Poznajemy świat w języku angielskim
(spacer/plac zabaw/zabawy na sali gimnastycznej w
razie niepogody).

13:00 - 13:30 Obiad.
13:30 - 14:00 Odpoczynek z książką (wspólne czytanie
w języku obcym).
14:00 - 15:00 Zajęcia ruchowe.

15:00 - 16:00 Warsztaty tematyczne.
16:00 - 17:00 Gry i zabawy

Dostępne terminy:
28.06 - 02.07.21 Turnus I „W teatrze i na łące”
05.07 - 09.07.21 Turnu II „Hiszpańskie Lato”
12.07 - 16.07.21 Turnus III „W dziczy i głuszy”
19.07 - 23.07.21 Turnus IV „Niesamowity świat nauki”
26.07 - 30.07.21 Turnus V „Na tropie dinozaurów”

PRZYJAZNE MIEJSCE DO NAUKI,
ZABAWY, SPORTU, ROZWOJU

ZAREZERWUJ MIEJSCE DLA SWOJEGO DZIECKA
JUŻ DZISIAJ!
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SPĘDŹ FERIE ZIMOWE 2022 W SZKOLE MENTIS – OFERTA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH JUŻ
WKRÓTCE !

