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Nietypowe zajęcia z języka angielskiego dla Twojego dziecka English Birthday
Jeśli Twoje dziecko nie znosi nudy, uwielbia odkrywać świat i poznawać języki obce to oferta właśnie dla niego. Proponujemy organizacje urodzin z językiem angielskim w szkole „STEP BY STEP”.
To połączenie świata zabawy i nauki, mądra alternatywa dla szaleństwa na zjeżdżalniach, w piłkach i wszelkiego
rodzaju miejscach zabaw mało rozwijających intelektualnie.
„STEP BY STEP” stara się wykorzystać każdą sposobność, aby dzieci nauczyły się czegoś nowego, a urodziny są do tego
doskonałą okazją. Ofertę przygotowaliśmy zwłaszcza dla dzieci w wieku 4 -10 lat. W ciągu 2 godzin dzieci poznają świat
angielskich i amerykańskich tradycji urodzinowych.
Nasza oferta kierowana jest nie tylko do tych dzieci, które uczą się języka angielskiego. Przyjęcia urodzinowe w naszej
Szkole przyniosą wiele radości również dzieciom, które nie znają tego języka.
Przyjęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim przez doświadczonych lektorów i animatorów z mnóstwem ciekawych pomysłów. Poziom słownictwa, zabawy, piosenki itd dostosowane są zawsze do indywidualnych potrzeb solenizanta i jego gości.
Przyjęcia odbywają się w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Urodziny w „STEP BY STEP” to:
przyjazne miejsce w Tychach (dom z ogrodem i prywatnym parkingiem)
doświadczeni lektorzy, pedagodzy i animatorzy

dostosowanie zabaw do wieku dzieci

kolorowe zaproszenia,

wspaniała zabawa,
A PONADTO

smaczny poczęstunek

kameralna atmosfera
 dowóz i odwóz dzieci do „STEP BY STEP”
 zdrowy poczęstunek
Oferta obejmuje:
 CD album dla wszystkich gości

opiekę i super zabawę przez 2 godziny

poznanie kultury i zwyczajów brytyjskich i amerykańskich

organizację zabaw w języku angielskim

pamiątkowe zdjęcia

dekoracje

materiały do zabawy

zabawy na świeżym powietrzu

i wiele, wiele innych atrakcji...
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W ramach poczęstunku proponujemy 2 warianty posiłków:
Wariant I – EKO-POSIŁEK

Dla każdego dziecka:

mały soczek z rurką

batonik Milky Way lub Nesquik

banan lub jabłko

małe Monte lub Danonek
oraz






sok jabłkowy lub pomarańczowy
ciasteczka z ziarnami zbóż
woda mineralna
chrupki kukurydziane
popcorn

Cena: 12zł od dziecka

Wariant II – DLA SMAKOSZY
Dla każdego dziecka:

soczek z rurką

wafel Princessa

banan
oraz






Istnieje możliwość zamówienia
tortu przygotowanego
z naturalnych składników.

popcorn
paluszki
delicje
woda mineralna
napój pomarańczowy

Cena: 9zł od dziecka

Plan Urodzin:









powitanie gości, wyjaśnienie dzieciom zasad panujących podczas zabaw
wręczenie prezentów i odśpiewanie tradycyjnego „Happy Birthday”
poczęstunek
pamiątkowe zdjęcia
quizy z nagrodami
chwila relaksu przy poczęstunku
zabawy w języku angielskim – zgadywanki, gry, karaoke i tańce-wygibańce
zakończenie, pożegnanie gości

