ANGLICKÝ JAZYK
Milí rodičia a škôlkari!
Tento školský rok je opäť pre Vaše deti pripravený vo Vašej materskej
škole kurz anglického jazyka.
Výučba je realizovaná hravou formou pomocou hier, obrázkov, pesničiek
a básničiek. Našim cieľom je rozvíjať v deťoch kladný vzťah k cudzím
jazykom a rozvíjať ich komunikačné zručnosti a tvorivosť.
Výučba je rozdelená do troch stupňov:
Prvý je určený pre deti, ktoré s angličtinou začínajú.
Druhý stupeň je určený pre deti, ktoré sa na hodinách angličtiny stretávali
už minulý školský rok a tento rok na nich čakajú nové pesničky, príbehy, hry
a rôzne aktivity.
Tretí stupeň je určený pre deti, ktoré nasledujúci školský rok nastupujú do
školy.
Pre všetky stupne máme vypracované vlastné materiály a každé dieťa vždy
po skončení hodiny dostane písomnú informáciu pomocou, ktorej
informujeme rodičov o tom, čo deti na hodinách robia a čo sa učia.
Školský rok je rozdelený do dvoch polrokov (2x30 minút za týždeň).

Cena za 1.polrok (30 vyuč. hodín) je

49 €

Vrátane študijného materiálu!

Začiatok kurzu je v týždni od 1.10.2019 a presný dátum a čas výučby
vopred spresníme.
V prípade záujmu prosím o prihlásenie Vášho dieťaťa do

24.9.2019.
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ANGLICKÝ JAZYK - PRIHLÁŠKA
Prihlasuje sa cez internet do 24. 9. 2019 na adrese:

miloslava.ajaj.sk

PLATOBNÉ ÚDAJE VÁM POŠLEME NA VÁŠ EMAIL DO 48 HODÍN
OD ODOSLANIA PRIHLÁŠKY.
V prípade, že neviete ako prihlášku vyplniť alebo Vám chýbajú údaje k platbe,
neváhajte nás kontaktovať: prihlaska@ajaj.sk
Do kurzu budú zaradené deti s vyplnenou prihláškou a uhradeným kurzovným.
Prosíme, aby ste prihlášku vyplnili najneskôr do 24.9.2019.

