Angličtina pro 1.stupeň ZŠ
Jediný materiál s akreditací MŠMT s návazností 1. - 5.tř. ZŠ
Praxí osvědčený a doporučovaný materiál také pro distanční a online výuku.
Rodilý mluvčí Steve v každé hodině usnadní učitelům výuku.
Zábavný a efektivní díky interaktivním video-příběhům a video-písničkám pro každého žáka.

Wow! materiály pro každého žáka se skládají z barevného pracovního sešitu, video-příběhů
a video-písniček. Všichni mají k videím kdykoliv přístup – z počítače, telefonu nebo tabletu.
Jediné materiály na českém trhu s návazností pro celý 1.stupeň ZŠ (1.-5.tř.), vzniklé pro potřeby
českých ZŠ, které se používají pro výuku angličtiny již ve více než 30 zemích světa!
Komplexní materiály, jejichž součástí jsou zábavně-vzdělávací videa se Stevem a Maggie
oblíbená u miliónů dětí po celém světě.
Skvělé pro začínající i aprobované učitele angličtiny na 1.stupni.
Unikátně používají jako prostředek komunikace s dítětem skutečnou lidskou tvář, která žáky
motivuje ke komunikaci a zapojuje emoční paměť.
Metodika Wow! vychází z přirozeného osvojování si řeči, je silně motivační – vyvolává zájem
žáků komunikovat, učit se a dorozumět se více.
Jedná se o metodu komunikační, představuje potřebnou slovní zásobu v praktickém kontextu,
žáci si angličtinu prožijí a užijí, využívá prožitkového učení.

VYUŽIJTE PŘÍSTUP K VIDEO-PŘÍBĚHŮM A VIDEO-PÍSNIČKÁM
NA MĚSÍC ZDARMA A VYZKOUŠEJTE SI MATERIÁLY WOW! SE SVÝMI ŽÁKY!
Po jednoduché registraci na www.mywowenglish.com se vám na jeden měsíc zpřístupní zdarma
videa pro jakýkoliv ročník 1. stupně ZŠ. Vyzkoušejte si, jak na ně děti reagují.
Kontakt:
tel: 482 777 394, 482 777 395
mobil: 736 441 157
e-mail: geom.uc@seznam.cz

výhradní distributor

AKREDITOVANÉ KURZY

pro začínající i aprobované učitele angličtiny na 1.stupni ZŠ
Akreditované MŠMT | Financovatelné z DVPP

E-learningový kurz
Termín: kdykoliv a kdekoliv, jedná se o zábavně naučný on-line kurz pro učitele založený na
videích se žáky z praxe. Tento kurz v rozsahu 4x45 min. přináší:
Novou inspiraci a oživení výuky o interaktivní video-příběhy
a video-písničky se Stevem a Maggie.
Nové podněty, jak představovat žákům slovní zásobu, jak ji
efektivně procvičovat a upevňovat.
Možnost konzultovat nové metodické přístupy – kurz je zakončen
Skype hovorem nebo telefonátem s metodikem nakladatelství
Wattsenglish.
Cena: 850,- Kč na osobu

2-denní pobytový kurz v Liberci
Termín: dle nabídky na stránkách
Místo konání: Liberec, v rozsahu 12 x 45 min

Vyzkoušejte si osvědčené metodické přístupy, které výuku
usnadňují a zároveň zatraktivňují pro žáky.
Jeden z bloků prezentuje sám hlavní autor Steve R. Watts.
Inspirujeme aktivitami a poradíme jak začínajícím, tak zkušeným
pedagogům.
Cena: 2.900,- Kč za osobu (včetně ubytování)

4-hodinový kurz

Využití interaktivních materiálů a moderní vzdělávací techniky při výuce AJ
Termín: celoročně po domluvě
Místo konání: u Vás na ZŠ, v rozsahu 4x45 min
Osvojíte si nové přístupy, jak využít techniku pro větší efektivitu a atraktivitu výuky.
Rozšíříte si obzory o nové a osvědčené interaktivní materiály.
Získáte náhled na efektivní a motivační materiály pro výuku AJ na 1. stupni.
Cena: 550,- Kč za osobu
AKTUÁLNÍ INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KURZY NALEZNETE NA STRÁNKÁCH
WWW.WOWENGLISH.CZ | SEKCE ŠKOLY | KURZY PRO UČITELE
+ 420 725 838 314

www.wowenglish.cz

cesko@wattsenglish.com

