
Internetowy letni  
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młodzieży  

2020 

Young Learners 



• Daty kursu: 8 czerwiec -21 sierpień 2020 
(możliwość studiowania od 1-11 tygodni) 

• Plan zajeć: 9:00-13:45 (czasu londyńskiego) 10 
godzin lekcji języka angielskiego tygodniowo 
+7.5 godzin dodatkowych wspólnych zajęć 
pozalekcyjnych 

• Rozpoczęcie w dowolny poniedziałek (bedziemy 
aranżowac test sprawdzający aktualny poziom języka przed 
rozpoczeciem kursu) 

• Wiek studentów: pomiędzy 12 a 17 lat 

• Maksymalna liczba studentów w jednej klasie to 15 

• CEFR Levels A2 (pre-intermediate)- C2 
(Proficiency)/ Oferujemy klasy na poziomach: 
pomiedzy początkującym wyższym a 
zaawansowanym 

• Międzynarodowe grupy- zaprzyjaźnij się i ćwicz swój 
angielski z uczniami z całego świata 

• Powitanie dzieci i rodziców tydzień przed 
rozpoczęciem kursu 

Szczegóły kursu 

Dołącz do studentów z różnych części świata i ucz się języka angielskiego z nami, 

nawiąż nowe znajomości i weź udział w zajęciach pozalekcyjnych, które dla ciebie 

przygotowaliśmy 

Odwiedź Bristol w Wielkiej Brytanii 

tego lata- z zacisza własnego domu 

Po raz pierszy dostarczamy nasz letni kurs dla dzieci i 
młodzieży bezpośrednio do twojego domu! Używajac 
naszego doświadczenia oraz najlepszych platform 
internetowych zaprojektowaliśmy interesujący, 
interaktywny program internetowy dla studentów z 
całego świata. 

Już nie możemy sie doczekać i mamy nadzieję że 
dołączysz do nas! 



Przykładowy plan zajęć 
09.45-10.00: Poranne powitanie 

10.00-11.00: Lekcja 1  -  zobacz przykładowy program 

11.00-11.15: Przerwa 

11.15-12.15: Lekcja 2 

12.15-12.30: Przygotuj swój posiłek 

12.30-13.00: (nieobowiązkowe) posiłek w grupie 

13.00-13.15: Przygotuj się do zajeć pozalekcyjnych! 

13.15-14.45:  Zajęcia pozalekcyjne 

Dołącz do cotygodniowego programu zabawy, 

różnorodnych zajęć i sesji umiejętności, w tym 

interaktywnych wirtualnych wizyt i wycieczek do 

najważniejszych miejsc w Bristolu 

Warsztaty umiejętności - takie jak kodowanie, 

dziennikarstwo, animacja i edycja zdjęć  

• Cotygodniowa wirtualna wycieczka - 
możliwość odwiedzenia słynnych 
zabytków i ciekawych kulturalnie miejsc w 
Bristolu 

• Gry integracyjne i pokoje zagadek 
(escape rooms) 

• Klub konwersacyjny - ćwicz swój 
angielski z nastolatkiemi, których 
jezykiem ojczystym jest język 
angielski (w zależności od 
uczestnictwa) 

• Pokaz talentów! 

Program zajęć poza-

lekcyjnych 

https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/ih_bristol_-_online_summer_junior_programme_-_sample_syllabus.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/summer_social_programme_sample.pdf


• Daty kursu: 8 czerwiec-21 sierpień 
2020 (studiuj od 1-11 tygodnii) 

• £175 za tydzień 

• Bez zajeć pozalekcyjnych £110 
tygodniowo 

• Opłata rejestracyjna fee £40  

• Dodatkowe lekcje indywidualne z 
nauczycielem 1:1, £75 

• Oferujemy również program przygo-
towujacy do egzaminów Cambridge, 
wiecej informacji tutaj 

Daty i opłaty 

Wiecej informacji 

info@ihbristol.com 

ihbristol.com 

Strefy czasowe 

Lekcja 1 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 16.00-17.00 17.00-18.00 

Lekcja 2 10.15-11.15 11.15-12.15 12.15-13.15 17.15-18.15 18.15-19.15 

Zajęcia poza-

lekcyjne 
12.15-13.45 13.15-14.45 12.15-15.45 19.15-20.45 20.15-21.45 

Zapisy tutaj 

• Mamy ponad 30 lat doświadczenia w 
nauce języka angielskiego jako języka 
obcego dla różnych grup wiekowych 

• Jesteśmy akredytowani przez British 
Council. Jesteśmy również członkiem 
English UK 

• Wszystkie materiały do nauki, które 
oferujemy, zostały napisane przez 
nauczycieli IH Bristol oraz nauczycieli 
stażystów zdobywających doświadczenie z 
nami 

• Lekcje i zajęcia pozalekcyjne zostały 
przystosowane do nauczania przez 
internet 

• Zajecia z wykwalifikowani nauczycielami 
języka angielskiego- tymi samymi, którzy 
uczą na miejscu w szkole twarzą w twarz 

• Mówimy w twoim języku! 

Dlaczego warto nam zaufać? 

Bristol Warszawa 
Moskwa 

Rijad 

Kijów 

Tokio 

Seul 

Pekin 

Tajpej 

UK + 1 + 2 + 7 + 8 

https://www.ihbristol.com/online-summer-junior-cambridge-preparation
mailto:info@ihbristol.com?subject=Online%20Summer%20Junior%20Programme
https://www.ihbristol.com/english-courses/online-english-courses-adult-junior
https://booking.ihbristol.com/index.php/general-english-juniors-online-wk.html

