Graj, baw się i ucz się – wakacyjny obóz
Theater-SprachCamp 2022!
Drodzy Rodzice,
edukacja językowa, przedstawienia teatralne i wakacyjna radość – to właśnie
oferuje obóz TheaterSprachCamp (TSC) dla dzieci w 3. klasie.
Jeśli – zdaniem nauczyciela – Państwa dziecko potrzebuje wsparcia w
zakresie języka niemieckiego, mogą ja Państwo teraz zapisać na obóz z
nauczycielem.
Atrakcyjny program, w skład którego wchodzą scenki teatralne, czytanie bajek
i wycieczki, zapewni dziecku doskonałe wsparcie i rozwinie jego umiejętności.
Zapraszamy do rezerwacji miejsc na TSC. Nie zwlekaj!
Wszystkie istotne informacje o TSC znajdują się na odwrocie.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wychowawcą klasy Państwa
dziecka. Można też zadzwonić do JEW:
Kerstin Tschischka
Koordynacja projektu TSC w Jugenderholungswerk Hamburg e.V.
Tel. 040/251 20 55/
tsc@jugenderholungswerk.de
www.theatersprachcamp.de

Serdeczne pozdrowienia

TSC 2022 W OKRESIE OD 25.07. DO 12.08.2022 R.

 Odgrywać scenki teatralne
 Czytać i opowiadać historie
 Czytać i przedstawiać całe książki
 Bawić się w grupie
 Jeździć na wycieczki
 Odpoczywać
Jakie są
 Doskonalenie języka (niemieckiego) poprzez zabawę
korzyści dla
 Rozwijanie chęci i przyjemności z czytania
mojego
 Poznanie nowych przyjaciół
dziecka?
 Zwiększenie pewności siebie
 Prezentowanie z dumą postępów
Kto może
Dzieci:
wziąć udział?  w wieku od 8 do 10 lat
 mieszkające w Hamburgu
 uczęszczające do 3. klasy lub IVK 3/4
 potrzebujące dodatkowego wsparcia w zakresie języka niemieckiego.
Kto jest
 Jugenderholungswerk Hamburg e.V. (JEW) na zlecenie szkoły
organizatorem
 JEW od 35 lat organizuje wyjazdy dla dzieci
Co będzie
robić moje
dziecko na
TSC?

TSC?
Czy moje
dziecko
będzie miało
zapewnioną
dobrą opiekę?

Ile kosztuje
wyjazd?
Jak mogę
zapisać swoje
dziecko?

Tak!
 W obozie uczestniczy maksymalnie 30 dzieci.
 Na każdym obozie jest 7 wykwalifikowanych opiekunów.
 Dzieci otrzymują zakwaterowanie odpowiednie do ich potrzeb.
 Przestrzegane są zasady posiłków dla dzieci.
 Dziewczynki i chłopcy są zakwaterowani oddzielnie.
 95 € za cały wyjazd
 W przypadku uprawnienia do pakietu Edukacja i Partycypacja (BuT)
koszty pokrywa miasto Hamburg

