PLAY & LEARN Z NARAVNIMI GOVORCI
Termini – JULIJ 2015:
29.6.- 3.7. IN 6.7.-10.7.2015
Termini – AVGUST 2015:
17.8.-21.8. IN 24.-28.8.2015

5-DNEVNE JEZIKOVNE POČITNICE V NAJVEČJEM
IGRALNEM PARKU V SLOVENIJI

SE NAM ŽELIŠ PRIDRUŽITI ?
Če si star od 4 do 10 let in si med poletnimi počitnicami rad aktiven ter željan novega znanja, je
program PLAY & LEARN pravšnji zate. Od ponedeljka do petka ti ne bo dolgčas, saj boš ves čas
spoznaval nove vsebine in klepetal z naravnim govorcem in učiteljico tujega jezika.

KAJ JE PLAY & LEARN ?
PLAY & LEARN so poletne počitnice nekoliko drugače. Računalnik in televizija sta pravi
dolgčas v primerjavi z dogajanjem, ki te čaka v Bumbar parku: 40-ur jezikovnega tečaja, od
tega 20 ur klepetanja z naravnim govorcem, vodene aktivnosti in dinamične, didaktične igre v
majhnih skupinah, igranje in skakanje v največjem igralnem parku v Sloveniji, rokodelske delavnice
in družabne igre. Poskrbeli pa bomo tudi za zajtrk, kosilo in malico ter pijačo. Učitelji tujega
jezika in naravni govorec otroke vodita skozi aktivnosti in igranje od 7.30 do 16.30 vsak dan.
Starši pa dnevno spremljate dogajanje na Facebooku ali preko fotografij, ki vam jih bomo

posredovali po elektronski pošti. Ob koncu prejmejo vsi udeleženci tudi čisto pravo DIPLOMO
PLAY & LEARN ter skupinsko fotografijo s podpisi vseh udeležencev in učiteljev.

KAKO POTEKA PLAY & LEARN DAY?
7.30
8.00 – 8.30
8.30 – 12.00
12.30 - 13.00
13.30 - 15.00
15.00 – 15.15
15.00 - 16.30

prihod v Bumbarpark
zajtrk in predstavitev aktivnosti dneva
jezikovne igre, zabavne interaktivne igre, čofotanje, druženje, razne športne
aktivnosti, igranje na zunanjih in notranjih igralih
kosilo (od tega tudi 1 x piknik na prostem)
komunikacijske igre, ročne in kreativne dejavnosti, vse z naravnimi govorci in
našimi učitelji
malica
igranje do nezavesti in odhod domov

Vsak PLAY & LEARN DAY je nekaj posebnega:
DAY 1: TREASURE ISLAND
Si že kdaj spoznal kakšnega gusarja? V Bumbar parku jih ne manjka. Strašni
gusarji so skrili veeeelik zaklad, tvoja naloga je, da ga čim prej najdeš. Po morju
je k nam priplavala tudi steklenica s skrivnim zemljevidom zaklada. Gusarji so
nam prišepnili, da se med zakladom skrivajo cekini, krone, dragulji in še veliko
več. In kar je »THE BEST«, kdor ga najde, ga lahko obdrži!
DAY 2: CIRCUS AND ACROBATICS
Si že kdaj sodeloval v cirkuški predstavi? Nikoli? Sedaj imaš priložnost, da
pokažeš vse svoje akrobatske spretnosti, se spremeniš v klovna in dresiraš leve
ali slone. Starši pa nam bodo burno zaploskali ob ogledu naše predstave.
Dragi starši: »WELCOME TO PLAY&LEARN CIRCUS!«
DAY 3: SEE MONSTER HUNT
Ali veš, kaj se skriva v globini morja? Prava morska pošast, ki pozna grozovito
skrivnost. Zaupala nam jo bo le, če bomo uspešno rešili jezikovne naloge in premagali
pustolovske ovire ter spoznali številne skrivnosti globin morja in morskih bitij. In ker
smo zelooo pogumni, se ne bomo pustili prestrašiti.
Bomo rešili naloge in izvedeli skrivnost? To pa še ne vemo!
DAY 4: STRELA McQUEEN'S DAY
Kdo je Strela McQUEEN? Ja, kdo pa to ne ve?! Junaki animiranega filma
Cars nas bodo obiskali in prizorišče spremenili v pravo dirkališče, prave
dirke pa se boš lahko udeležil tudi sam. In kdo ve – morda se odpraviš
domov kot veliki zmagovalec z medaljo in pokalom.
Kateri od junakov animiranega filma boš ti?
DAY 5: HAWAIIAN PARTY
Si že kdaj obiskal Havaje? Bi rad nosil znamenite »hula« ogrlice in krilo – potem ne smeš
zamuditi prave havajske zabave. Ne pozabi prinesti kopalk, brisače, vodne pištole
(OBVEZNA OPREMA) in obilo dobre volje! Lakoto bomo potešili s havajskimi dobrotami
in domačimi dobrotami iz žara, manjkala ne bosta niti sladoled, niti sadna solata iz
tropskega sadja – njami! Ja, tudi očka in mama lahko prideta na pokušino.
ALOHA!

... in najbolj NOOREEEEEE počitnice se lahko pričnejo!

Kaj bomo pa jedli? Tukaj je PLAY & LEARN jedilnik:
*PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE JEDILNIKA V POSAMEZNEM TERMINU

ZAJTRK

KOSILO

MALICA

PON

TOPLI SENDVIČ, SOK

ROGLJIČEK

TOR
SRE
ČET

KOSMIČI, MLEKO

PIŠČANČNJI MEDALJONI, OCVRT KROMPIR,
SOLATA
ŠPAGETI V MESNI OMAKI, SOLATA

HRENOVKA, ŠTRUČKA, ČAJ

PIZZA

PECIVO

PAŠTETA, KRUH, ČAJ

SADJE

PET

MASLO, MARMELADA, KRUH,
ČAJ

PIŠČANČJI ZREZKI NA PARIŠKI NAČIN, OCVRT
KROMPIR »DOLLAR CHIPS«, SOLATA
PIKNIK NA PROSTEM - MEŠANO MESANO NA
ŽARU, PRILOGA, SOLATA

PALAČINKE

SLADOLED

Cena 5-dnevnega varstva + jezikovnega tečaja z naravnim govorcem:
195,00 EUR (min. 8 udel.). pri plačilu v celoti ali
na dva obroka po 107,00 EUR (plačilo na obroke + 10 %)
*(skupina 6 udel. 260,00 EUR)
*(skupina 7 udel. 225,00 EUR)
PLAY & LEARN CENA zajema:










40 ur jezikovnega tečaja (učna gradiva, delovni listi, dodatna gradiva in material),
od tega 20 ur klepetanja z naravnim govorcem,
od 7.30 do 16.30 vsak dan, od ponedeljka do petka - vodene aktivnosti in dinamične,
didaktične igre v majhnih skupinah,
vstopnino, igranje in skakanje v največjem igralnem parku v Sloveniji,
rokodelske delavnice (material) in družabne igre,
zajtrk, kosilo in malico ter pijačo,
objavljanje dogajanja in fotografij na Facebooku,
fotografiranje in skupinsko fotografijo ob koncu programa,
DIPLOMO PLAY&LEARN.

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
Karmen Cveček,
koordinatorka projekta Play & Learn
Koroška c. 9, 2000 Maribor/SLO;
++386 (0)2 25 25 333
++386 (0)2 25 02 604
GSM: ++386 (0)31 386 899

www.euro-lingua.org karmen@euro-lingua.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA
Ime in priimek plačnika: _____________________, naslov: _________________________
davčna številka:__________ tel. / GSM ______________ E-mail ____________________
prijavljam otroka (ime in priimek): ______________________________________________
roj.:_______________ OŠ in razred:___________________________________________
naslov otroka (če se razlikuje od zgoraj navedenega): ________________________________
 DOVOLJUJEM
 NE DOVOLJUJEM objavljanje fotografij in posnetkov mojega otroka na spletu in v drugih
gradivih. Soglasje velja do preklica.

PLAY&LEARN V BUMBARPARKU
JEZIK:

□ angleščina

ŽELENI TERMIN:

od ponedeljka, __. __. 2015 do petka, __. __. 2015

PLAČILO:

□ v celoti (195,00 €, min. 8 udeležencev) □ na 2 obroka (2 x 107,00 €)
(cena za 6 udel. 260,00 €, cena za 7 udel. 225,00 €)
*Plačilo na obroke + 10 %

Datum: ___________

□ nemščina

Podpis plačnika: _____________________________

PLAY & LEARN CENA zajema:










40-ur jezikovnega tečaja (učna gradiva, delovni listi, dodatna gradiva in material),
od tega 20 ur klepetanja z naravnim govorcem,
od 7.30 do 16.30 vsak dan, od ponedeljka do petka - vodene aktivnosti in dinamične,
didaktične igre v majhnih skupinah,
vstopnino, igranje in skakanje v največjem igralnem parku v Sloveniji,
rokodelske delavnice (material) in družabne igre,
zajtrk, kosilo in malico ter pijačo,
objavljanje dogajanja in fotografij na Facebooku,
fotografiranje in skupinsko fotografijo ob koncu programa,
DIPLOMO PLAY&LEARN.

