2018 júniusában, az iskola végeztével intenzív, 5 napos angol tábor indul a XVII. kerületben! Hétfőtől
péntekig reggel 8 órától délután 4 óráig csupa móka, szórakozás, és jobbnál jobb programok várnak a
gyerkőcökre, miközben játékosan sajátítják el az angol nyelvet és tanulnak meg beszélni, írni és
kommunikálni ezen a gyönyörű nyelven! 
Dátum: 2018. június 25. – június 29. (első turnus)
Csoport létszám: 3-4 fő
Az órákat alapvetően kis létszámban tartjuk annak érdekében, hogy a tananyagot minél
eredményesebben és hatékonyabban sajátíthassák el a tanulók!
Helyszín: XVII. kerület, Rákoscsaba, Péceli út (gyönyörűen és igényesen kialakított teremben,
táblával, kellékekkel, számítástechnikai eszközökkel, társasjátékokkal és egyéb felszerelésekkel).

Programok:
HÉTFŐ:






Ismerkedés, csapatépítés, bemutatkozás
a program részletes átbeszélése
alapvető angol nyelvtani és kommunikációs szabályok ismertetése
kiejtés gyakorlása
társasjáték (Activity Kids, Élet Játéka stb…)

KEDD:








látogatás a Belvárosba (eső esetén plázázás )
Deák Ferenc téri ruhaüzletek meglátogatása, ruhák neveinek elsajátítása angolul
Vörösmarty téri és Duna parti séta
boltok és áruházak megismerése
angol feliratok keresése, lefordítása
játékok, kvízek, vetélkedők, tesztek
Szendvicseket, gyümölcsöt, üdítőt és müzli szeletet biztosítunk a gyerekeknek! A
buszjegyeket mindenki egyénileg vásárolja meg! A helyszínre érkezés együtt történik!

SZERDA:



„film-matiné”: angol rajzfilmek, dokumentumfilmek és sorozatok nézése, megbeszélése,
hozzá játékos feladatok, kvízek (popcorn biztosítva lesz az igazi mozi élmény érdekében )
olvasó-kör: egy előre kiválasztott angol kezdő könyv elolvasása, hozzá játékos feladatok,
kvízek, csoportfeladatok

CSÜTÖRTÖK:





Látogatás a Margitszigetre (eső esetén Minipolis)
sporttevékenységek megtanulása angolul
természetünk megismerése
játék, szabad foglalkozás

PÉNTEK:







Fagyi-nap: a szomszédos fagyizó meglátogatása, mindenki vendég egy gombóc általa
kiválasztott fagyira,
az egyes fagylaltok nevei, színek, számok és fizetés angolul
rajzos, kreatív feladatok
délután séta a patakparton, környezetünk megismerése
közlekedés témakör ismertetése
egészséges életmód

A programváltozás jogát fenntartjuk!

ÉTKEZÉS:
A minden napi étkezés (kivétel keddi és csütörtöki nap) a nyelviskolában lesz megoldva, ahol házias
és friss ételekkel várjuk a gyerekeket! A gyerekek speciális igényét (allergia, érzékenység,
intolerancia) kérjük, mielőbb jelezzék!

Menü:
HÉTFŐ:




reggeli: vajas kenyér sajttal, felvágottal, kakaó
ebéd: zöldségleves, paradicsomos-sajtos penne
uzsonna: alma

KEDD:



reggeli: májkrémes kenyér, tea
ebéd, uzsonna: rántott húsos zsemle, gyümölcs, müzliszelet, üdítő

SZERDA:




reggeli: melegszendvics, tej
ebéd: citromos csirkeragu, rizs, túrós batyu
uzsonna: pogácsa

CSÜTÖRTÖK:




reggeli: lekváros kenyér, tea
ebéd: párizsi szeletes zsemle, saláta, gyümölcs, üdítő
uzsonna: müzliszelet

PÉNTEK:




reggeli: vajas kenyér sajttal, felvágottal, kakaó
ebéd: borsóleves, sajtos tejfölös tészta
uzsonna: csokis fánk

Az ételváltozás jogát fenntartjuk!

Felajánlóink/Támogatóink:

ÁRAK:
Az 5 napos tábor ára 35.000Ft (7.000Ft/nap/fő), mely tartalmazza:






a napi minimum 4 óra angol oktatást,
egy gombóc fagyit,
a felszereléseket és kellékeket,
az egészséges és bőséges reggelit, ebédet és uzsonnát
és egy ajándék CD-t a gyerkőcökről készült fotókkal és videókkal 

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:



a buszjegy/bérlet árát (javaslom 2db napijegy vásárlását keddre és csütörtökre a sok utazás
és átszállás miatt!),
a füzetet, a szótárfüzetet és a dossziékat, melyeket egyénileg kell beszerezni!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓK:
Gyémánt Szilvia
+3630/432-9243
diamondnyelviskola@gmail.com

