Ferie z angielskim i nie tylko - czyli jak połączyć przyjemne z
pożytecznym
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Pandemia nie odpuszcza i wiele dzieci ponownie spędzi ferie w stolicy. Jednak czas
spędzony w Warszawie wcale nie musi być nudny. Zwłaszcza, gdy można połączyć go z
dobrą zabawą w gronie rówieśników, a przy okazji zdobyć nowe umiejętności językowe!
Szkoła języków obcych Sokrates, jedyna tego typu placówka edukacyjna na Ursynowie wyróżniona
prestiżowym znakiem jakości PASE oraz posiadająca akredytację Kuratorium Oświaty, przygotowała
na ferie zimowe ciekawą ofertę dla młodszych i starszych dzieci. Podobnie jak w minionych latach,
Sokrates zaprasza na tygodniowe tematyczne warsztaty językowe ‘Super Kids’, w trakcie których
dzieci wyruszą na wyprawę do ciekawych zakątków naszej planety, odbędą podróż w czasie, nauczą
się, jak dbać o środowisko naturalne i poznają niezwykłych bohaterów. Będą gry, zabawy oraz wiele
innych atrakcji - a wszystko w języku angielskim.
Tygodniowy turnus składa się z pięciu stacjonarnych spotkań w trzech blokach
tematycznych w małej grupie rówieśniczej (7-9 lub 10-12 lat), w czasie których będziemy
realizować autorski program edukacyjny w języku angielskim – mówi dyrektor szkoły,
Magdalena Rowecka. Dzieci będą ćwiczyć praktyczną komunikację, zdobywać nową
wiedzę i poznają wiele angielskich słówek. Na pewno będzie to również szansa, by
nadrobić braki spowodowane długim okresem edukacji online w poprzednich dwóch
latach. Dzięki sprawdzonej formule zajęć będzie wesoło i ciekawie. Proponujemy

elastyczny model zajęć, w ramach którego rodzice mogą wybrać jeden, dwa lub trzy 90minutowe bloki, z których każdy poświęcony jest innej tematyce. Pięciodniowy turnus
składający się z trzech bloków to aż 30 godzin lekcyjnych, czyli niemal odpowiednik
semestralnego kursu językowego i doskonała okazja, by zanurzyć się w język oraz
przełamać bariery komunikacyjne w przyjaznej i bezstresowej atmosferze, pod okiem
doświadczonych nauczycieli. Z pewnością będzie to wartościowa alternatywa dla godzin
spędzonych przed ekranem telewizora lub smartfona – podkreśla dyrektorka szkoły.
Starsze dzieci i młodzież także znajdą coś dla siebie w feryjnej ofercie Sokratesa, na przykład,
konwersacje w języku angielskim w małej grupie, zajęcia indywidualne a także kursy przygotowujące
do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego i polskiego, w czasie którego uczestnicy gruntownie
powtórzą zagadnienia wymagane na egzaminie.

Umiejętność tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej pomaga w życiu i jest niezbędna, by
uzyskać dobry wynik na egzaminie. Tymczasem jest to obszar, który często jest z braku czasu
pomijany na lekcjach języka polskiego. Ósmoklasistów, którzy nie są mistrzami pióra i zmagają się z
pisaniem wypracowań, a chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie, Sokrates zaprasza
na intensywny tygodniowy kurs ‘Wypracowania na szóstkę’.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych w małej grupie, a jego celem jest nauka tworzenia różnych form
wypowiedzi pisemnej w języku polskim, z którymi powinni radzić sobie ósmoklasiści, takich jak:
opowiadanie, streszczenie, recenzja, rozprawka, przemówienie, artykuł, wywiad itp. Uczniowie
zapoznają się również z teorią i zasadami tworzenia poszczególnych form wypowiedzi pisemnej,
poznają ich budowę i modelowe formy, opanują bank przydatnych sformułowań, będą wykonywać
zadania do tekstów oraz ćwiczyć samodzielne pisanie poszczególnych wypowiedzi, krok po kroku,
pod kierunkiem doświadczonego polonisty-egzaminatora. Kurs polecamy także uczniom klas VII,
którzy chcieliby nauczyć się dobrze pisać.
Szczegółowe informacje na temat oferty zajęć zaplanowanych na ferie można uzyskać telefonicznie
w oddziałach Sokratesa lub znaleźć na stronie internetowej szkoły.
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