
 

„Angielskie wakacje online z Kixem” 

Półkolonie językowe z Wonderworld   lipiec sierpień 2020 

W programie porywające spotkania wakacyjne online z językiem angielskim na poziomie językowym uczestników. 

Ekscytujące scenariusze zajęć, fantastyczne materiały edukacyjne. Wzbogacisz swój repertuar językowy. Będziesz z nami 

eksplorować po angielsku nieznane Ci dotąd rejony języka. Rozbudzisz swoją ciekawość językową. Pokochasz angielski. 

Bloki zajęć po 45 minut dziennie przez 5 dni w tygodniu. 

Do wyboru sesje poranne godz. 10.00-10.45 i godz. 11.00-11.45.  

Sesje popołudniowe godz.16.00-16.15 i 17.00-17.45  Cena za tygodniowy blok 80,00 zł. 

Można dowolnie wybrać turnus oraz liczbę bloków. Oferta nie tylko dla stałych kursantów  

 Przy zapisie pobieramy zaliczki w wys. 50,00 zł za 45 min. Blok lub proporcjonalnie do wybranej liczby bloków.  

Płatność za całość zgodnie w wybranym modułem do 15 czerwca na konto Wonderworld Nauka Języków Obcych. 

Wstępne zgłoszenie            data   ……………. 

Zgłoszenia do 10.06.2020. Wyślij mailem jako wiadomość do administratora dziennika Wonderworld lub zadzwoń. 

Turnus ………………..…termin ………………………godzina…………….…   godzina  ……………………. 

Blok 45 minutowy ……………………………..  2 bloki 45 minutowe ………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………….  email rodzica ..……………………………… 

symbol grupy ……………….………………………………………  telefon rodzica ……………..…………… 

Czerwiec- lipiec                                                            Sierpień 

Turnus I  - 29.06.2020 - 3.07.2020                                Turnus V - 3.08.2020 – 7.08.2020            

Turnus II  - 06.07.2020 - 10.07.2020                             Turnus VI - 10.08.2020 – 14.08.2020            

Turnus III  - 13.07.2020-17.07.2020                              Turnus VII -  17.08.2020 - 21.08.2020            

Turnus IV  - 20.07.2020-24.07.2020                               

Program dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kl. 1-4 

1. All about me. Ja i mój świat. 

2. Angielski z KIXEM. Przygody naszej maskotki. Wymyślamy historyjkę. 

3. Counting rhymes. Wyliczanki i rapowanki. 

4. Jazz chants, nursery rhymes. Piosenki i wiersze z klasycznej dziecięcej literatury śpiewanej. Nauka  

   przez piosenkę. 

5. Pancake day. Ciekawe tradycje i zwyczaje w krajach anglojęzycznych i w Polsce. 

6. Incredible plants and animals. Świat niezwykłych roślin i zwierząt. 

7. Storytelling. The very hungry Caterpillar. Opowiadanie bajek i czytanie interaktywnych książeczek. 

8. Arts and crafts Zajęcia plastyczne i sportowe po angielsku.  

9. Cinderella. Simple plays for children. Zajęcia teatralne w nauce języka angielskiego. 

10. My first picture dictionary. Mój pierwszy słownik rysunkowy. 

11. Screen and keyboard. Poznajemy słownictwo związane z komputerem. 

12. Language games. Językowe gry i zabawy. 



Program dla dzieci starszych i młodzieży kl. 5-8 

1. All about us. Nasze światy. Poznajemy siebie wzajemnie. 

1. Karaoke. Mówione i śpiewane. Nauka przez piosenkę. Jazz chants (edukacyjne   

   piosenki do zapamiętywania struktur gramatycznych oraz piosenki pop. ) 

7. Cherry on a pie. Idiomy i porzekadła. Slang młodzieżowy. Językowe gry i zabawy.  

2. Horrible Science. Eksperymenty naukowe w domu. 

3. For and against. Za i przeciw. Sztuka rozmowy. Ciekawe tematy. Gotowe argumenty. 

4. Red lorry, yellow lorry. Poezja dla młodzieży. Haiku, limeryki, łamańce językowe, poezja wizualna,  

  nursery rhymes.  Dużo śmiechu i inspiracji. 

5. Arts and crafts Zajęcia plastyczne i sportowe po angielsku.  

6. Aesop’s Fables. Bajki Ezopa. 

7. Czytamy Readersy. Adaptacje literackie literatury klasycznej podane w przyjaznej formie.   

8. Folktales from around the world. Słuchamy opowieści po angielsku czytane przez obywateli świata. 

9. Global issues. Czym żyje świat. Omawiamy wiadomości ze świata. 

10. Easy Plays. Przedstawienie teatralne po angielsku. Krótkie przedstawienia na różnym poziomie   

   zaawansowania. Wykorzystanie technik teatralnych w nauce języka. Uczestnicy odgrywają role i scenki,  

   uczą się sztuki improwizacji, rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne.  

11. Information Technology. Tematyka związana z obsługą komputera. 

12. Internet for young learners. Prezentacja ciekawych stron do nauki języka angielskiego dla dzieci.  

13. Projekt językowy. Napisy po angielsku jakie spotkasz na ulicy. 

 

Program dla starszej młodzieży ze szkół średnich i dorosłych 

1.Knowing me knowing you. Jak pracuje nasz mózg. 

2 Eksperymenty z CLILL (nauczanie przedmiotowo-językowe, content and language integrated learning) matematyka, 

WF, biologia chemia, fizyka. Wykorzystanie języka angielskiego do zdobywania wiedzy. Praktyczne eksperymenty 

naukowe. Ciekawostki ze świata nauki. 

3. Historia i kultura krajów anglojęzycznych. Bogaty zakres tematyczny. Tradycje, zwyczaje, zachowania. 

4. „National Geographic” . Prezentacja najciekawszych filmów dokumentalnych z tej znanej serii dyskusje. Poznawanie 

różnych kultur, ciekawych ludzi i zwierząt, fascynujących wydarzeń, unikatowych miejsc na świecie.  

5. Cherry on a pie. Idiomy i porzekadła. Slang młodzieżowy. Językowe gry i zabawy.  

6. Literature and  Storytelling)- zajęcia z baśnią, opowieścią, literaturą, poezją. 

Słuchanie, czytanie i analiza wybranych bajek, legend, opowiadań, wierszy w oryginale.  

7. Dlaczego nie Szekspir?  Analiza najbardziej znanych monologów i dialogów ze sztuk wielkiego mistrza. 

8. Information technology.  

9. The World News. Czym żyje świat. Omawianie bieżących wydarzeń na świecie.  

10.  Global Issues. Duskusja na temat problemów z jakimi boryka się świat. 

11. Taboos. For and against. Dyskusje na wrażliwe tematy.  

12. Expand your vocabulary. Wykorzystanie gier komputerowych w nauczaniu języka angielskiego 

13. Creative writing. Sztuka  pisania. 

Program opracowała Ewa Lewandowska. 602 776 362    www.wonderworld.pl 

Zapraszamy  

http://www.wonderworld.pl/

