
 
 

1. Kurs prowadzony w języku angielskim metodą imersji (zanurzenia w języku)            
dedykowany dla: 

- piłkarzy z KS Gedania 1922 w wieku 7-10 
- piłkarzy z KS Gedania 1922 w wieku 11-13 

Kurs został opracowany na prośbę KS Gedania 1922, aby przeciągu kilku miesięcy 
nasi piłkarze poczuli się swobodnie podczas rozmów w języku angielskim. 
Będziemy trenowali proste scenki z użyciem podstawowych zwrotów oraz 
słownictwo dotyczące sportu, w szczególności piłki nożnej. Pozwoli to w 
przyszłości na zafunkcjonowanie w środowisku obcojęzycznym, również w 
kontekście sportowym. Będziemy zajmować się też przygotowaniem nowoczesnych 
form przyswajania słownictwa i zwrotów w quizlet.com (aplikacja w telefonie do 
codziennego użytku) oraz trenować komunikację w języku angielskim z 
zastosowaniem programu Minecraft. Kurs jest zindywidualizowany (dwóch 
lektorów mówiących wyłącznie w języku angielskim). Tworzy to kontekst 
komunikacyjny na wysokim poziomie. 
  
Prowadzenie: mgr Michał Czepita (13 lat doświadczenia we współpracy z LanLab) 
  Szymon Hofman, dwujęzyczny młody ekspert Minecraft 

Czas trwania kursu: 1 tygodniu x 60 min  
Koszt miesięcznego kursu: 220 pln/osobę (6-8 osób)  

      

ANGIELSKI DLA SPORTOWCÓW 
Z ELEMENTAMI MINECRAFT
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2. Kurs prowadzony w języku niemieckim metodą imersji (zanurzenia w 
języku) dedykowany dla: 

- piłkarzy z KS Gedania 1922 w wieku 7-10  
- piłkarzy z KS Gedania 1922 w wieku 11-13 

Tematem kursu są przede wszystkim zwroty komunikacyjne na poziomie 
podstawowym oraz  słownictwo dotyczące sportu, w szczególności piłki nożnej. 
Na początkowym etapie najważniejsze jest oswojenie z językiem obcym, czyli 
rozumienie ze słuchu. Ponieważ zajęcia odbywają się w działaniu, uczniowie nie 
mają problemów ze zrozumieniem – znaczenia wynikają z kontekstu wypowiedzi 
(zabawa z wodą, eksperymenty z lodem itp.). Następnie wybrane słowa i zwroty 
wprowadzane są w formie zapisu. Uczniowie stopniowo używają wybranych słów i 
krótkich wyrażeń w kontekście sytuacyjnym. Uczeń ma zawsze możliwość 
zadawania pytań w języku polskim, natomiast odpowiedź otrzymuje w języku 
obcym. 
  
Prowadzenie: dr Paweł Hostyński  
Czas trwania kursu: 1 tygodniu x 60 min  
Koszt kursu: 280 pln/osobę (max 4 osoby)  
 

NIEMIECKI DLA SPORTOWCÓW 
Z ELEMENTAMI EKSPERYMENTÓW
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3. Indywidualne Nauczanie Języków Obcych 

Dzięki zastosowaniu autorskiego programu nauczania, każdy z naszych uczniów 
rozpoczyna naukę na odpowiednio dostosowanym do niego poziomie. Zajęcia 
jednoosobowe lub w parach umożliwiają zindywidualizowanie procesu kształcenia. 
Jesteśmy jedną z najstarszych szkół językowych w Polsce (ponad 50 lat 
doświadczenia w nauczaniu); wśród naszych uczniów są między innymi pracownicy 
Doliny Krzemowej, absolwenci London School of Economics ora MIT. Prowadzimy 
intensywne kursy ze specjalistami z wieloletnim doświadczeniem (lektorzy, którzy 
obecnie współpracują z nami, są w Language Laboratories od 11, 13, 15 i 28 lat).   

Nauka języka w oparciu o m.in. metodą immersji, w oparciu o relację 
wspomagającą, z zastosowaniem elementów sztuki dyskusji i wielu innych 
narzędzi dydaktycznych, spersonalizowanych na rzecz dostosowania do potrzeb 
każdego ucznia.  Podczas zajęć zostaną poruszone zagadnienia dzięki którym w 
krótkim czasie podniesiesz swoje kompetencje  językowe; co więcej, otrzymasz 
informacje zwrotne jak masz się uczyć, aby zwiększyć swoją skuteczność. 

Prowadzenie: lektorzy Language Laboratories 
Czas trwania kursu: 1/tyg   
Koszt kursu: 550/osobę , 280/osobę w parze

INDYWIDUALNE NAUCZANIE

kurs indywidualny dla rodziców piłkarzy KS Gedania 1922


