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Heti három délután angol 
anyanyelvi tanárokkal  

A KidsCastle 2021. szeptember 06-tól indítja itt az óvodában KidsCastle Afternoon Club néven 
délutáni foglalkozásait, melynek célja, hogy játékosan, a nyelvelsajátítás tevékenységközpontú 
módszerét alkalmazva minél több kisgyermek ismerkedhessen az angol nyelvvel , mint második 
nyelvvel. 
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STORY BASKET 
ZENÉS MESÉS 

FOGLALKOZÁSOK

MOVE AND PLAY 
MOZGÁSKÖZPONTÚ 

FOGLALKOZÁSOK

MESSY PLAY 
KÉZMŰVES 

FOGLALKOZÁSOK

KIDSCASTLE AFTERNOON 
CLUB 
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A KidsCastle Afternoon Club heti 3 alkalommal 15.00-16.30 
között teremt angol idegen nyelvi közeget az érdeklődő 
gyermekek számára. A foglalkozásokat anyanyelvi pedagógus 
vezeti egy kétnyelvű magyar asszisztens támogatásával.  

A foglalkozások kizárólag angol nyelven zajlanak.  

Heti 3 alkalommal a gyerekek egy téma köré csoportosítva, 
változatos tevékenységeken keresztül ismerik meg és sajátítják 
el az angol nyelvet. 
 
Heti rendszerességgel a következő foglalkozások váltják 
egymást:  
 
1. STORY BASKET - mesék dalokkal és játékokkal 
2. MOVE AND PLAY - mozgásalapú játékos tevékenységek 
3. MESSY PLAY - kézműves foglalkozások 

A csoportokról, kezdésről és árakról 

Helyszín: Itt az óvodában 

Csoport létszám : 14-16 gyermek között  

Korosztály: Vegyes csoportok, mint egy családi környezetben 

Jelentkezési határidő: 2021. május 24. 

Kezdés: 2021. Szeptember 6. 

Utolsó foglalkozás: 2022. az óvodai bezáráshoz igazodva 

A program díja: A foglalkozások díja havonta 28 000 Forint, a 
foglalkozások 10 hónapon keresztül tartanak. A program éves 
díját 4 x 70 000 Ft-os részletben kell befizetni a jelentkezést 
követően: 2021. június 15-én és 2021. október 08-án, majd 
pedig 2022. január 14-én  és április 15-én.  

Jelentkezés és további információk: A mellékelt előjelentkezési 
lap kitöltésével tudják jelezni a foglalkozások részvételére való 
igényüket, kérjük a kitöltött előjelentkezési lapot az óvodának 
juttassák vissza. 

  www.kidscastle.hu 

info@kidscastle.hu   +36 70 740 9089
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A nyelvelsajátítás 
bizonyított 
eredményei

Könnyű és sikerélményt 
ad 

Pozitívan hat a tanulási 
készségek fejlődésére 

Kíváncsivá és 
empatikussá teszi a 
gyerekeket  

A nyelvelsajátítás az agy 
fejlődése szempontjából  

2-7 éves kor között a 
leghatékonyabb,                 

ezt neuro-fiziológiai tények 
támasztják alá. 
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