Anglų kalbos stovyklos programa vaikams parengta pagal anglų kalbos ekspertų ir mokytojų
rekomendacijas. Dienos metu vaikai dalyvaus 4 anglų kalbos užsiėmimuose, kurių metu ugdys visas kalbos
kompetencijas t.y. Klausimą, kalbėjimą, skaitymą ir rašymą. Be pamokų, vaikai prasmingai dalyvaus
aktyvioje veikloje. Kiekvienos stovyklos pamainoje parengta daugybė aktyvių veiklų – žaidimų, ekskursijų,
pažintinių išvykų, vaidinimų bei sporto renginių. School of British English stovyklos pasižymi aiškia bei
nuoseklia pamainų struktūra, aktualia tematika, stipriu ryšiu su vaikais. Kiekvienas užsiėmimas yra
nuoseklus, orientuotas išmokti kalbos konstrukcijų, gramatikos, pagilinti žodyną bei aktyviai praleisti laiką.
Planuojamos stovyklos temos: ,,Orai“, ,,Drabužiai“, ,,Planetos ir žvaigždės“, ,,Mano pomėgiai ir
interesai“, ,,Sportas“, ,,Gamta“ ir kt. Stovyklos ypač dinamiškos, dominuoja veiklų įvairovė. Daug veiklų
organizuojama atvirame ore (pažintinės, aktyvios, sportiniai žaidimai, ekskursijos). Sudarytos sąlygos vaikų
saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai ir įvairiapusiam ugdymui. Iš Vilniaus ir kitų Lietuvos
miestų mokyklų vaikų ir jų tėvelių sulaukėme daug gerų atsiliepimų, jog stovyklos naudingos, įdomios
ir padedančios pamilti anglų kalbą!
KAINOS

DIENOTVARKĖ

Vienam dalyviui 5 dienų stovyklos

9:00

kaina 120 eurų. Į kainą įskaičiuoti

intensyvus

pusryčiai,

pažindinamės,

pietūs,

užkandžiai,

–

12:00

val. Labo

žinių

ratas

mokomės

PAMAINOS
ryto
–
anglų

ekskursijos, mokomoji medžiaga.

kalbos, bendraujame (su arbatos

Užsiregistravus iki 2021-06-01 pilnos

pertraukėlėmis);

stovyklos kaina 110 eurų.

12:00 – 13:00 val. pietūs;

Dienos stovykla prasideda 8.00 val. ir

13:00 – 17:00 val. ekskursijos,

baigiasi 17.00 val. Viena pilna dienos

viktorinos,

stovyklos pamaina trunka 5 dienas, nuo

iškylos,

pirmadienio iki penktadienio.

pramogos. Jei už lango tamsūs

Galite įsigyti ir nepilną pamainą (30

debesėliai, stovyklaujame po stogu.

Eur./ 1d.)

Penktadieniais –

judrieji
diskotekos,

nominacijos,

žaidimai,
įvairios

išleistuvės,
apdovanojimai,

fotosesija ir kiti labai smagūs
dalykėliai.

1 pamaina
2021-06-07 – 2021-06-11
2 pamaina
2021–06-14 – 2021-06-18
3 pamaina
2021-06-21 – 2021-06-25
4 pamaina
2021-06-28 – 2021-07-02
5 pamaina
2021-07-05 – 2021-07-09
6 pamaina
2021-07-12 – 2021-07-16
7 pamaina
2021-07-19 – 2021-07-23
8 pamaina
2021-07-26 – 2021-07-30

