


Dlaczego Dzieci i Rodzice wybierają Półkolonie 
językowe FUN & ENGLISH w Mentis?

• Prowadzimy codzienne zajęcia z języka angielskiego
metodą immersji, dzięki czemu dzieci oswajają się z 
językiem obcym podczas różnorodnych aktywności 
w sposób naturalny, spontaniczny 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.



W czasie półkolonii zapewniamy:

• Opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

• Sprawdzoną kadrę nauczycieli polsko- i anglojęzycznych.

• Ciekawy i rozwijający program zajęć zgodnie z wybranym turnusem.

• Zdrowe i smaczne obiady i podwieczorki.

W programie każdego dnia:

Dołącz do wakacyjnej społeczności

• zajęcia angielskiego (prowadzone w formie nauki przez i w 
trakcie zabawy

• zajęcia plastyczne (które pozwolą dzieciom na
niestandardową zabawę z materią i sztuką),

• zajęcia integracyjne (których celem jest wzmocnienie wiary 
młodych ludzi w siebie i swoje możliwości)

• zajęcia sportowe (gry i zabawy na sali gimnastycznej i na
świeżym powietrzu) Zapraszamy Dzieci w wieku: 6- 12 lat



Półkolonie Fun & English

- aktywnie, twórczo i z angielskim

8 turnusów pełnych atrakcji, zabawy

i przygody: 

Turnus I  27.06 - 1.07

Turnus II   4.07 - 8.07

Turnus III 11.07 - 15.07

Turnus IV 18.08-22.08

Turnus V 08.08 - 12.08 - Turnus z Akrobatyką

Turnus VI 16.08.- 19.08 (turnus 4 dni) -Turnus z Akrobatyką 

Turnus VII 22.08.- 26.08

Turnus VIII 29.08.- 31.08 (turnus 3 dni)

Ceny turnusów: 
Turnus 5-dniowy 799 zł
Turnus 4-dniowy 639 zł
Turnus 3-dniowy 479 zł



Przykładowy program dnia

8:00 - 9:00 Powitanie, śniadanie, zabawy 

integracyjne. 

9:00 - 10:00 Zajęcia tematyczne.

10:00 - 12:30 Aktywność fizyczna i zajęcia 

tematyczne na świeżym powietrzu, na sali 

gimnastycznej w razie niepogody.

12:30 - 13:00 Obiad.

13:00 - 14:30 Zabawy z językiem angielskim.

14:30 - 14:45 Podwieczorek.

14:45 - 16:15 Zajęcia plastyczne.

16:15 - 17:00 Zabawy tematyczne.

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

Zarezerwuj miejsce dla swojego Dziecka 
na wybranym turnusie już dziś! 





PRZYJAZNE MIEJSCE DO NAUKI, 

ZABAWY, SPORTU, ROZWOJU

ul. Piwoniowa 18 • Warszawa-Białołęka • 533 339 240 • kursy@szkola-mentis.edu.pl

WYBIERZ TURNUS 

I ZAREZERWUJ MIEJSCE DLA SWOJEGO DZIECKA

JUŻ DZISIAJ!



SPĘDŹ FERIE ZIMOWE 2023 W SZKOLE MENTIS – OFERTA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH JUŻ WKRÓTCE !


