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POLNISCH

Kto może
brać
udział?

Propozycja skierowana jest do 280 dzieći trzeciej klasy i VK 3/4 szkół
podstawowych z rodzin emigracyjnych .
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Na pytania zw
ią
językowym od zane z obozem
powie wychow
awca
klasy oraz
Jugenderholu
ngswerk Ham
burg e.V.

Zgłoszenia na obóz przyjmowane są wyłącznie przez szkołę!
Wniosek posiada wychowawca klasy oraz nauczyciel języka niemieckiego, którzy pomogą go wypełnić i u których należy także oddać.
Nauczyciel wypełnia także jeden wniosek.
Wnioski zostaną wysłane
przez szkołę do Jugenderholungswerk Hamburg e.V..
Wniosek proszę złożyć do
ostatniego marca!!
Drogą listową otrzymają
panstwo zaproszenie na
spotkanie które odbędzie sie
w Jugenderholungswerk lub
w szkole.
Na którym zostaną omówione formalnśći zameldowania dziecka,
szczegóły dotyczące obozu, odpowiedzi na pytania oraz zostanie
pobrana składka rodziców w wysokośći 62,50 euro.

Nauka języka
niemieckiego
poprzez

g języn
i
n
e
r
t
,
,
tralną
wolne
grę teay, zajęcia do przyrodę,
kow przygody, ę
aw
ne
wspól sport i zab

Ausschläger Weg 68 | 20537 Hamburg
Phone 040 – 251 20 55 | e-mail: info@jugenderholungswerk.de

WSPÓŁPRACA Z BEHÖRDE FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG, UNIVERSITÄT HAMBURG,
JUGENDERHOLUNGSWERK HAMBURG E. V.

TSC-Flyer_Polnisch_Layout 1 09.12.09 21:05 Seite 2

Hamburger TheaterSprachCamps
(obóz połączony z nauką języka
niemieckiego)

Nasz obóz odbywa sie w ostatnich trzech tygodniach wakacji letnich.
Celem obozu jest popieranie przyswajania znajomośći języka.
Wspólna zabawa i zajęcia w grupie przyczyniają się do poprawienia i
utrwalenia znajomośći języka.
Od 2007 są organizowane w Hamburgu obozy językowe i cieszą się
duźym powodzeniem wśród uczestniczących dzieći, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli.
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Istnieje 10 obozów, po 28 dzieći w różnych pięknie położonych
schroniskach lub domach młodzieżowych w Hamburgu, SchleswigHolstein lub Niedersachsen.
Każdy obóz posiada 7 wykwalifikowanych opiekunów:
2 studentów umiejętnośći językowej
2 studentów w dziedzinie edukacji teatralnej
2 wychowawców, lub pracowników młodzieżowych
oraz jedn opiäkón młodzieżowych.
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y
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Program obozu składa sie z gry teatralnej, treningu języka niemieckiego
oraz zajęć dowolnych w grupie, przez co poprawia sie czytanie i zrozumienie tekstu oraz zaufanie w swoje własne siły a także wypoczynek.
Po powrocie zostanie zorganizowane w Hamburgu spotkanie
zakonczeniowe na którym przedstawią na dużej scenie wszystkie
biorące udział dzieći (280) swoją pracę wczasie ferii .
Zaproszeni są rodzice i nauczyciele.

Z tego powodu cieszymy się, że w tym roku odbędzie sie również obóz
językowy.

Ich wspólna współpraca ma duży wpływ na efekt i rozwój mowy
dziecka.

