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149 00, Praha 4

KROUŽEK ANGLIČTINY V MŠ BENDOVA 2020/2021
VÝUKA POPULÁRNÍ METODOU WATTSENGLISH
Milé maminky, milí tatínkové,
pro školní rok 2020/2021 znovu nabízíme kroužek angličtiny metodou Wattsenglish. Výuka
bude probíhat pod vedením zkušeného lektora přímo v budově MŠ, díky čemuž si nemusíte
lámat hlavu s logistikou. Lektor/ka si děti vždy před kurzem vyzvedne ve třídě a následně je
opět vrátí paní učitelce. Výuka probíhá hravou formou, za využití edukativních her, písniček,
videí, obrázků a dalších pomůcek. Výuka probíhá od počátku v angličtině, což u dětí
podporuje přirozený proces učení za využití nápodoby a reálného prožitku.
Kurz bude probíhat 1x týdně v termínu od 2.10.2020 do 28.5.2021 dle rozvrhu:
Pátek – dopoledne
Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin.
Cena ročního kurzu: 2030 Kč/29 lekcí
Kurz je možné uhradit jedinou splátkou splatnou do 16.10.2020 nebo dvěma splátkami ve
výši 1015 Kč se splatností 16.10.2020 (50 %) a 31.1.2021 (50 %).
Cena zahrnuje: kurzovné a unikátní WOW! výukové materiály v hodnotě 650 Kč (pracovní
sešit a edukativní audiovizuální obsah v aplikaci My WOW!). Materiály budou dětem
doručeny do MŠ během prvního měsíce výuky.
Přihlásit se můžete vyplněním elektronického formuláře na: www.wattsenglish.cz → pro
děti → kurzy pro děti → Praha

Tel.: +420 777 866 348
E-mail: nela.svancarova@jsfan.cz

přihlášky na: www.wattsenglish.cz
JS FAN: www.jsfan.cz
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