
NABÍDKA
ANGLIČTINY
PRO DĚTI
Z Š  H U S O V A / R A Š Í N O V A
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Jsem lektorkou a majitelkou studia LilyPond, které
jsem založila v roce 2017. Rychle jsem získala dobré
jméno mezi rodiči díky své kvalitní výuce a
profesionálnímu přístupu. Ke všemu co tvořím,
přistupuji s péčí a nadšením. Moje veselá povaha
vytváří příjemnou atmosféru v celém studiu.
Dlouhé roky praxe, práce s dětmi doma i v zahraničí mi
ukázaly směr, kterým chci studio vést. Je to komplexní
výuka angličtiny pro děti od 4 do 12 let zaměřená na
současné výukové metody a kvalitní materiály.
Nepřestávám na sobě pracovat, navštěvuji vzdělávací
semináře a zajímám se o alternativní pedagogiku. 
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STUDIO LILYPOND NABÍZÍ 10% SLEVU PRO
ŽÁKY ZŠ HUSOVA/RAŠÍNOVA NA TYTO
VOLNOČASOVÉ KURZY ANGLIČTINY

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy The Time
konverzační kurz pro děti ve věku 6 - 8 let

 

 

 

 

 

Discover The World
konverzační kurz pro děti ve věku 9 - 10 let

 

 

 

 

 

Jolly Phonics 1 
první anglické hlásky pro děti ve věku 6 - 8 let

 

 
 

 

 

Let's Talk
konverzační kurz pro děti ve věku 10 - 12 let

 

 

 

 

 

Kurzy pro děti v 1. - 4. tř. budou probíhat v
budově na ZŠ Rašínova. 
Lektorka bude děti vyzvedávat ze školní
družiny a převádět do učebny.

Tyto kurzy se budou konat v časovém    
 rozmezí 15.15 - 17.00.

 

 

 

 

 

Kurzy pro děti v 5. - 6. tř. budou probíhat v
budově na ZŠ Husova. 
Vyzvedávání z družiny zajištěno nebude.

Tyto kurzy se budou konat v časovém rozmezí
16.00 - 17.45.

 

 
 

VÝUKA

Probouzím u dětí pozitivní vztah k cizímu jazyku, tak
aby ho dříve či později samy vyhledávaly. Dobrý, pevný
základ je předpoklad dalšího rozvoje.
Zohledňuji mentální vývoj dítěte. Během lekcí  se
nenudí, ani není přetěžováno, zdravě je motivuji k
podání jeho nejlepšího výkonu.
Moje kurzy jsou otevřené všem dětem bez rozdílu.
Mluvím na děti převážně anglicky. V případě vysvětlení
složitějsí aktivity používám češtinu. 
Velký důraz kladu na přirozené a kreativní učení. Děti
vnímají angličtinu všemi smysly. Ty nejmladší učím tzv.
metodou mateřského jazyka, ty starší seznamuji i s
gramatikou. Postupuji podle předem vypracované
metodiky. Používám současné moderní trendy a
výukové aplikace, se kterými si děti mohou vyhrát i
doma.

 

 

 
Pozn. 10% slevu lze uplatnit na kurzovné v
minimální délce jednoho pololetí.

 

 
 


