
Temat: 
Dodatkowy angielski na miejscu prowadzony licencjonowaną metodą Teddy Eddie! 

Treść: 

Szanowni Państwo, 

w roku szkolnym 2022/2023 będziemy prowadzili kursy języka angielskiego 
licencjonowaną metodą Teddy Eddie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów 1 
SP właśnie u Was! Bardzo się z tego powodu cieszymy i zachęcamy Was do skorzystania z 
naszej oferty i zapisania dzieci na lekcję pokazową oraz kurs języka angielskiego. 

Załatw wszystko BEZ wychodzenia z domu!  
Jeśli rozważacie Państwo zapisanie dziecka na kurs i/lub bezpłatną lekcję pokazową prosimy o 
wypełnienie tego formularza: https://bit.ly/szkolalivezapisy (link należy skopiować do 
przeglądarki). Dzięki temu będziemy mogli się z Wami skontaktować i dokończyć proces 
zapisu. Co wydarzy się potem? Zorganizujemy dla dzieci i dla Was lekcję pokazową (będziecie 
mogli podejrzeć jak wyglądają zajęcia). Po ułożeniu planu  skontaktujemy się z tymi z Was, 
którzy zapiszą dzieci na kurs i zaprosimy je na zajęcia z naszymi super lektorami! Jeśli 
zdecydujecie się z nami zostać, zobaczymy się na kolejnych zajęciach. Jeśli nie, będziecie 
mogli zrezygnować z zapisu do 14 października! 

Czym jest metoda Teddy Eddie? 
• przyjazna, wesoła i przede wszystkim ambitna metoda nauki języka angielskiego dla 

dzieci 
• system poziomów, dostosowany do wieku i możliwości uczestników:  

Teddy Eddie Start (2-3 latki) - pierwsze słowa i zdania (rozwijanie kompetencji 
rozumienia i reagowania, zanurzenie w języku obcym, zabawy językowe); 
Teddy Eddie Standard (4-5 latki) - pierwsze rozmowy (pełne zanurzenie w języku, 
mówienie pierwszych słów i zdań zawsze w kontekście, odgrywanie scenek); 
Teddy Eddie ABC (5-6 latki) - początki czytania (kilkaset słów i zdań w kontekście, 
pierwsze rozmowy po angielsku, początki swobodnej komunikacji, budowanie dalszej 
motywacji do nauki na lata); 
Teddy Eddie School (7 latki) - mówienie całymi zdaniami, samodzielne czytanie 
(opowiadanie historyjek, opanowanie dużej ilości słów, zdań i zwrotów czytanie swojego 
pierwszego angielskiego tekstu). 

• atak pełnych zdań - nie czekamy, motywujemy do mówienia 
• nauka zawsze w kontekście - mówimy „nie” nauce pojedynczych słówek 
• stawiamy na komunikację - rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu 
• zajęcia prowadzone w szkole / przedszkolu, w środowisku, które dzieci dobrze znają; 
• niewielkie grupy (2-3 latki - max. 8 osób, 4-5 latki/5-6 latki/ 7 latki max. 12) 

Opłata za miesiąc (październik - maj) 
   229 PLN (2-3 latki - zajęcia 2 x 25 min. lub 1 x 40 min.) 

https://bit.ly/szkolalivezapisy


   279 PLN (4-5 latki - zajęcia 2 x 35 min.) 
   349 PLN (5-6 latki / 7 latki - zajęcia 2 x 45 min.) 

W cenie: 
• zajęcia dwa razy w tygodniu: po 20 minut dla 2-3 latków, 35 minut dla 4-5 latków, 45 

minut dla 5-6 latków / 7 latków 
• kontrola postępów – każdy rodzic otrzymuje dane dostępowe do platformy LangLion, w 

której można na bieżąco sprawdzać frekwencję, oceny, tematykę zajęć oraz zadaną 
pracę domową. Dodatkowo, po każdym semestrze poprzez platformę, otrzymują 
Państwo raport postępów 

• bieżący kontakt lektora z rodzicami, w razie potrzeby; 
 
A do tego w cenie kursu: 
• podręcznik z ćwiczeniami o wartości 255 PLN 
• poradnik dla rodziców 
• secret booklet – książeczka z obrazkami 
• karty pracy (dla grup ABC) 
• dostęp do edukacyjnej aplikacji Plac Zabaw (Playground) –interaktywnych gier online z 

kompletem nagrań do kursu 
• dostęp do metody deDOMO online 
• na domiar dobrego: teczka z rączką 
• dyplom oraz upominek na zakończenie roku 

 

Więcej informacji o metodzie Teddy Eddie znajdą Państwo na www.edubears.pl 
 
W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu – chętnie rozwiejemy wszelkie 
wątpliwości. 

Co wyróżnia szkołę językową Live? 

• Od ponad 20 lat prowadzimy zajęcia w całości w języku obcym - nauka języka, nie 
pojedynczych słówek. Stawiamy na komunikację. Z nami Państwa dzieci nauczą się 
płynnie mówić po angielsku. 

• jesteśmy laureatami międzynarodowej nagrody Best Preparation Centre przyznawanej 
przez Cambridge Assessment. Otrzymaliśmy także podwójny tytuł lidera klasyfikacji 
językowej w Polsce. Jako jedyna szkoła w Łodzi, jesteśmy oficjalnym partnerem 
edukacy jnym C a m b r i d g e Un i ve r s i ty P re s s o raz ofic ja lnym Ce nt r u m 
Przygotowawczym Cambridge English;  

• zapewniamy doświadczoną kadrę lektorską, prowadzoną pod opieką metodyka. 

     

http://www.edubears.pl
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