KATALOG 2023

Zima w
Dwa turnusy ferii zimowych

PÓŁKOLONIE FUN & ENGLISH
W SZKOLE MENTIS
tel. 533-339-240
kursy@szkola-mentis.edu.pl

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 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 zapewniają ciekawe, atrakcyjne, rozwijające i
bezpieczne ferie.
•Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.

Zapraszamy na ferie zimowe w szkole Mentis.
Dwa turnusy pełne atrakcji, zabawy i przygody.
13 – 17 lutego - Turnus "Akrobatyka na wesoło"
20 - 24 lutego - Turnus kulinarny

Weź udział i zdobądź Odznakę Gwiazdy Sportu
lub Mistrza Widelca!
Każdego dnia oferujemy dzieciom ciekawe i kreatywne
zajęcia:
plastyczne (które pozwolą dzieciom na
niestandardową zabawę z materią i sztuką),
integracyjne (ich zadaniem jest wzmocnienie wiary
młodych ludzi w siebie i swoje możliwości poprzez
odnalezienie się w nowej grupie rówieśników),
sportowe (gry i zabawy na sali gimnastycznej i na
dworze)
angielskiego (będzie to nauka przez i w trakcie
zabawy).

Tydzień I
"Akrobatyka na wesoło"
Zapraszamy na sportową przygodę!
Codzienne zajęcia akrobatyczne, plastyczne
i język angielski, a wszystko to w duchu
zabawy i zdrowej rywalizacji sportowej z
samym sobą.
W trakcie Turnusu I prowadzić zajęcia i
opiekować się Państwa Dziećmi będą:
Sebastian Pohorecki - zajęcia akrobatyczne i ruchowe
Natalia Bigus- Franczuk - gry i zabawy w języku
angielskim
Edmund Dudek - zajęcia plastyczne

Ramowy plan dnia
Turnus I „Akrobatyka ma wesoło”
8:00 - 9:00 Powitanie, zabawy integracyjne
9:00 - 9:30 Wspólne śniadanie i przygotowanie
do zajęć
9:30 - 11:00 Zajęcia akrobatyczne
11:00 - 11:30 II śniadanie / odpoczynek po zajęciach
11:30- 13:00 Zajęcia tematyczne i zabawy integracyjne na
świeżym powietrzu - spacer, plac zabaw / na sali
gimnastycznej w razie niepogody
13:00 - 13:30 Obiad
13:30 - 14:30 Zabawy z językiem angielskim
14:30 - 15:00 Podwieczorek i czas wolny
15:00 - 16:00 Zajęcia plastyczne
16:00- 17:00 Zabawy integracyjne

Tydzień II
"Na słodko i słono"
Będzie smacznie i niestandardowo!
Na ten tydzień przygotowaliśmy dla naszych
Uczestników wyzwania, zadania i cenne
wskazówki kulinarne. Będziemy pichcić, gotować
i próbować! Zapraszamy zarówno tych, co już
gotują jak i tych, którzy chcą zacząć!
W trakcie Turnusu II prowadzić zajęcia i
opiekować się Państwa Dziećmi będą:
Monika Łękawska - zajęcia kulinarne i integracyjne
Natalia Bigus- Franczuk - gry i zabawy w języku angielskim
Edmund Dudek - zajęcia plastyczne

Ramowy plan dnia
Turnus II „Na słodko i słono”
8:00 - 9:00 Powitanie, zabawy integracyjne
9:00 - 9:20 Wspólne śniadanie i przygotowanie
do zajęć
9:20 - 11:00 Zajęcia kulinarne
11:00 - 11:15 II śniadanie / odpoczynek po zajęciach
11:15- 12:30 Zajęcia tematyczne i zabawy integracyjne na
świeżym powietrzu - spacer, plac zabaw / na sali
gimnastycznej w razie niepogody
12:30 – 12:45 Odpoczynek i czas wolny
12:45- 13:15 Obiad
13:15 - 14:15 Zabawy z językiem angielskim
14:15- 14:45 Podwieczorek i czas wolny
14:45 - 16:00 Zajęcia plastyczne
16:00- 17:00 Zabawy integracyjne

Zajęcia będą prowadzone przez naszych ulubionych nauczycieli ze Szkoły Mentis:
TURNUS I:

TURNUS II:

Sebastian Pohorecki - zajęcia
akrobatyczne i ruchowe
Natalia Bigus- Franczuk- gry i zabawy
w języku angielskim
Edmund Dudek - zajęcia plastyczne

Monika Łękawska - zajęcia kulinarne
i integracyjne
Natalia Bigus- Franczuk - gry i zabawy
w języku angielskim
Edmund Dudek - zajęcia plastyczne

W czasie Półkolonii
zapewniamy:
•Opiekę od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-17.00
•Sprawdzoną kadrę nauczycieli
polsko- i anglojęzycznych.
•Codzienny kontakt z językiem
angielskim.
•Ciekawy i rozwijający program zajęć
zgodnie z wybranym turnusem.
•Zdrowe i smaczne obiady i
podwieczorki.

Ferie to czas zabawy i zimowego
szaleństwa i właśnie to dzieci znajdą
na zimowych półkoloniach
w Szkole Mentis.

Zapraszamy dzieci
w wieku 5-11 lat
Godziny 8.00-17.00
Koszt 799 zł
Z przyjemnością odpowiemy
na Twoje pytania
533 339 240
kursy@szkola-mentis.edu.pl

Dołącz do Mentisowej
Społeczności!

Zima w Mentis
Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa

ul. Piwoniowa 18
Warszawa | Choszczówka

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

PÓŁKOLONIE
FUN & ENGLISH
POLSKO-ANGIELSKA
SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZYJAZNE MIEJSCE DO NAUKI,
ZABAWY, SPORTU, ROZWOJU

ZAREZERWUJ MIEJSCE
DLA SWOJEGO DZIECKA
JUŻ DZISIAJ!

Letnie
Półkolonie
FUN &
ENGLISH
SPĘDŹ WAKACJE 2023
W SZKOLE MENTIS –
OFERTA PÓŁKOLONII LETNICH
JUŻ WKRÓTCE !

