Bulgarisch

Игри, забавления и обучение - TheaterSprachCamp 2022
през лятната ваканция!
Скъпи родители,
Езиково обучение, театрални занимания и ваканционно настроение - това
предлага TheaterSprachCamp (TSC) за деца в 3-ти клас.
Ако детето Ви по преценка на неговия учител или учителка има нужда от
допълнително обучение по немски език, можете да го запишете сега
заедно с преподавателя.
Пъстра програма от театрални занимания, четене на истории и излети ще
помогне на детето Ви и ще доразвие способностите му.
Осигурете място за детето си в TSC и го запишете бързо!
На гърба ще намерите подробна информация за TSC.
При въпроси се обърнете към класния ръководител или класната
ръководителка на детето си. Също така можете да се обадите в JEW:
Kerstin Tschischka
Координатор на проекта TSC в Jugenderholungswerk Hamburg e.V.
Тел. 040/251 20 55
tsc@jugenderholungswerk.de
www.theatersprachcamp.de

Поздрави,

TSC 2022 В ПЕРИОДА от 25.07. - 12.08.2022 г.

 ще играе театър
 ще чете и ще разказва истории
 ще прочете и ще представи цяла книга
 ще играе и ще се забавлява в групата
 ще ходи на излети
 ще се отпусне и ще си почине
Какви
 чрез игри ще подобри знанията си по (немски) език
предимства
 ще открие радостта от четенето
ще има за
 ще намери нови приятели
детето ми?
 ще повиши самоувереността си
 с гордост ще представя напредъка си
Кой може
Деца, които
да участва?  са на възраст 8 - 10 години
 живеят в Хамбург
 са в 3-ти клас или в IVK 3/4
 се нуждаят от допълнителна помощ по немски език.
Кой
 Jugenderholungswerk Hamburg e.V. (JEW) по поръчение на
организира
училището
TSC?
 JEW провежда детски пътувания от 35 години
Детето ми
Да!
на сигурно
 На лагера заминават не повече от 30 деца.
място ли е?
 Заедно с тях пътуват също 7 обучени ръководители.
 Децата се настаняват на подходящи за тях места.
 Спазват се изискванията за начина на хранене на децата.
 Момчета и момичета се настаняват поотделно.
Колко струва  95 € за цялото пътуване
пътуването?
 при право на пакет за семейни обезщетения (BuT) разходите се
поемат от град Хамбург
Какво ще
прави детето
ми в TSC?

Как мога да
запиша
детето си?

