
NABÍDKA ŠKOLKOVÉHO PROGRAMU HELEN DORON PRO
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

POLLY TELLS TALES

Kurzy Didi the Dragon a Polly the Collie jsou kurzy mluveného anglického jazyka, které
dokonale vyhovují jak potřebám studia, tak obecným vývojovým potřebám dětí v jeslích,
školkách a jiných předškolních vzdělávacích zařízeních ve velkých skupinách.

Každý kurz trvá jeden rok a výuka probíhá jednou týdně. Děti se při výuce učí, zpívají,
opakují, vypravují příběhy a hrají hry, při nichž využívají originálních písniček - a to vše
v angličtině.

Tyto kurzy nabízejí čtyři důležité roky zábavné, vizuální, hudební a pohybové výuky,
která je nezbytná pro zdravý vývoj dětí.
Každá z těchto úrovní je samostatná – což znamená, že podmínkou jedné výukové sady
materiálů není znalost jiné.

Čtyři roky studia:

· Didi the Dragon žlutá

· Didi the Dragon zelená

· Polly Tells Tales červená pro rok 2020 - 21

Polly Follows the Stars modrá

Kurz je koncipován na 1 školní rok v celkovém počtu 27 hodin. Dítě se účastní výuky 1
krát v týdnu.  Ve školním roce 2020/ 2021 se bude vzhledem k situaci s pandemií začínat
až v lednu a končit v polovině června.

Každý žáček obdrží na začátku kurzu výukový set, který se skládá z pracovní knížky,
poslechu a pohádek, kdy oba formáty jsou dostupné ke stažení na stránkách
Kangiclub.com a v mobilní aplikaci Stream.

S pracovní knížkou děti pracují v hodině pod vedením lektorky a nahrávky
pravidelně poslouchají doma.

Více info o výuce v MŠ naleznete na www.didiandpolly.cz

Pro výuku v malých skupinách na www.helendoron.cz

http://www.didiandpolly.cz/didi_yellow.php
http://www.didiandpolly.cz/didi_green.php
http://www.didiandpolly.cz/polly_red.php
http://www.didiandpolly.cz/polly_blue.php
http://www.didiandpolly.cz/
http://www.helendoron.cz/


Počet dětí ve třídě            12 – 15

Věk dětí                            5 – 6 let

cena/ hodina                    173,- Kč/ 60 min

celkem hodin/ rok 27

knížka + vak HD                 550,- Kč

Celkem za žáka/ rok 5 221,- Kč

Výuka bude probíhat vždy v pondělí někdy i pátek. Níže posíláme dohodnuté
datumy hodin :

leden 4.1., 11.1., 18.1., 25.1., únor 1.2., 8.2., 12.2. PÁ, 22.2., 26.2. PÁ, březen
1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., duben 9.4. PÁ, 12.4., 19.4., 26.4., květen 3.5.,
10.5., 14.5. PÁ, 17.5.,  21.5. PÁ,  24.5., 31.5., červen 7.6., 14.6.

Těšíme se na spolupráci

Ing. Doksanská Ipóthová Tímea V Benešově dne 12.10.2020
Výukové centrum Helen Doron English
Tyršova 181
256 01 Benešov
mobil: 00420 602 384 683


