KRYŠTOF CLUB mini JUNIOR 2016−2017
aneb až po uši v angličtině …
angličtina s rodilým mluvčím pro předškolní děti (3-6 let)

JE URČEN
PRO 3- 6leté
DĚTI BEZ
PŘEDCHOZÍ
ZNALOSTI
ANGLIČTINY
v kombinaci
se státní
školkou

Efektivní a zábavná inovativní
metoda, program vede k
porozumění angličtiny a vytvoření
komunikačních schopností
s podporou prvků MONTESSORI
pedagogiky
Pozitivně motivuje a přináší dětem
radost z dalšího učení, děti tak
získají výrazný náskok před
ostatními a cizí jazyk se pro ně
stane hračkou

ZÁKLADEM JE jedinečný
1 lektor (4 - 6 DĚTÍ ve skupině)
výukový program
=
v anglických školkách
aktivní komunikace
KRYŠTOF

PRŮVODCEM je rodilý
mluvčí S NEJNIŽŠÍM
MOŽNÝM VZDĚLÁNÍM Bc

TERMÍN:

Písničky, říkanky, deskové
i
pohybové
hry,
četba Čtvrtek 8 – 13 hodin
Je vystavěn na konceptu
beletrie a řada dalších Pátek 8 – 13 hodin
aktivit jsou prostředkem
měsíčních projektů (témat).
k osvojení si gramatických CENA vč DPH /pololetí
Ve shodě s nimi jsou
struktur i k tvorbě slovní
9.950 Kč vč. DPH
voleny písničky, jazykové, zásoby.
+ jednorázové zápisné ve výši
výtvarné i sportovní aktivity.
2.000 Kč vč. DPH

CÍLEM je zvládnutí angličtiny
jako nástroje vyjadřování v
mluvené podobě.

MÍSTO KONÁNÍ:
KRYŠTOF Preschool
Sadová 61, 252 28 Černošice

Klademe důraz na aktivní
spolupráci
s rodiči

Připravuje na návazný program
Kryštof CLUB JUNIOR

EXTRA:
− individuální a nadstandartní typy kurzů vč.kurzů na míru
− Winter a Spring Camp (lyžování nebo cyklistika +
angličtina s rodilým mluvčím)
− Summer Camps (příměstské tábory Praha, Černošice,
pobytové tábory)

KONTAKTY:
KLC Kryštof CENTRÁLA
100 00 Praha 10, Olešská 14
tel. 604 258 016, 604 204 889
info@klckrystof.cz,

www.klckrystof.cz
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