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Jeśli wybierasz się do Stanów zimą 2015, żeby uczyć się angielskiego i chcesz zabrać ze sobą dziecko, 
Boston School of Modern Languages, ma dla ciebie rozwiązanie. Prócz kursów dla dorosłych, w okresie 
zimowym oferowane są kursy z których zadowolone także będą dzieci. Poniżej ich krótka charakterystyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Opłata rezerwacyjna                               $250 OD OSOBY (ZNIŻKA DLA RODZIN) 
Opłata rezerwacyjna zakwaterowanie: $150 
Pełen cennik, obejmujący także koszt wycieczek weekendowych na życzenie 
UWAGA: WSZYSTKIE KURSY POWYŻEJ 4 LEKCJI TYGODNIOWO WYMAGAJĄ WIZY STUDNECKIEJ. 
Informacje rezerwacja 
info@kursyjezykowe.net  
tel/fax 228471487 

Dzieci w wieku 6- 8 lat  
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli i odbywają się 
w godzinach 9.00 – 15.00 z przerwą na drugie śniadanie i lunch. Podczas 
lekcji dzieci poprzez zabawę, piosenki gry i opowieści uczą się 
umiejętności komunikacyjnych, wymowy, gramatyki oraz idiomów. Będzie 
też okazja aby poznać kulturę, historię i geografię Stanów Zjednoczonych. 
Wesołe zajęcia pozwolą dzieciom zapoznać się z akcentem i strukturą 
języka angielskiego  
Dzieci w wieku 9- 11 lat  
To najlepszy wiek na naukę języka, tak więc dziecko bardzo szybko będzie 
porozumiewać się po angielsku. Pozna liczby, kolory, nazwy zwierząt, i wiele 
innych rzeczy. Nauczy się też wskazywać czas oraz weźmie udział w 
wycieczkach do parku, zoo i muzeum. 
Zajęcia dodatkowe oraz wycieczki 
Popołudniami będziecie mogli wspólnie spędzić czas. W planie szkolnym 
dodatkowe wycieczki do muzeum, sklepów, zabytkowych miejsc. Jest i 
okazja by obserwować delfiny i wziąć udział w wielu zajęciach sportowych. 
Ponadto szkoła, na życzenie, pomoże w zaplanowaniu wycieczki do 
Nowego Jorku, Cape Cod, Wodospadów Niagara, Waszyngtonu DC czy w 
góry White Mountains . 
Dorośli 
W czasie gdy pociechy będą na swoich zajęciach, mogą podjąć kurs 
angielskiego wedle własnych potrzeb szkoleniowych. Mogą także wraz z 
dziećmi uczestniczyć w proponowanych przez szkołę wycieczkach i 
zajęciach rodzinnych. Wszystko to kwestia ustaleń. 
Zakwaterowanie  
Nie musisz rozstawać się z dzieckiem. Możecie zamieszkać razem w 
rodzinie amerykańskiej lub w studenckim apartamencie, gdzie do waszej 
dyspozycji będzie wyposażona kuchnia, Internet, telewizja.  

PROGRAM ZIMOWY, RODZICE i DZIECI OD 6-11 LAT 

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2015 

 

Typowy dzień w szkole 
9-9.50 spotkanie poranne 
9.50-10.05 przerwa 
10.05-10.55 lekcje/wycieczka 
10.55-11.45 biblioteka/na zewnątrz 
11.45-12.35 czytanie/pisanie 
12.35-1.20 lunch 
  1.20-2.10 matematyka, 
komputery przedmioty ścisłe 
2.10- 3.00sztuka/plastyka 
 

 KOSZT TYGODNIA KURSU DLA DZIECI OD  $400 DO $500 W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI GODZIN, 
 

KOSZT TYGODNIA KURSU DLA DOROSŁYCH OD  $320 DO $420 W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI GODZIN 

KOSZT TYGODNIA ZAKWATEROWANIA OD  $330 OD OSOBY DO $ 1300 APARTAMENT 
 

 


