
 

S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся! 

 ''ENGLISH FUN” (90 min) 
для дітей 11-13 років  

Flyers 

Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р. 
Тривалість курсу: в  середньому 10 місяців  
Кількість занять: 84 
Кількість занять на тиждень:  2 
Контроль знань: 12 тестів  

Навчальні матеріали 
Підручники “Family&Friends, 5”, диск, 
MultiROM, роздаткові матеріали, аудіо та відео  
супровід  

Чому батьки обирають для своєї дитини програму “English Fun, 5” в школі іноземних мов 
Speak & Go Kyiv? 

Програма "English Fun, 5" допомагає учаснику спілкуватись англійською вільно та впевнено, розвиває вміння мис-
лити, вирішувати задачі, аналізувати та приймати рішення. Програма сприяє вихованню та розвитку системи  
цінностей.   
Вчителі мають міжнародне визнання, підтверджене університетом Кембрідж.  
 
На кожному занятті учасник програми: 

 Спілкується винятково англійською мовою 

 Удосконалює роботу з усіма видами пам’яті 

 Грає, співає та рухається 

 Багато говорить, дискутує, спілкується в типових ситуаціях 

 Дізнається про досвід, традиції та особливості англомовних 
країн 

Теми та типові ситуації для  
“English Fun, 5” 

1. Робити щось інше. 
2. Інструменти— «Ти вмієш 

це будувати». 
3. Мій дім на дереві. 
4. Майструємо повітряного 

змія. 
5. Постанова спектаклю. 
6. Детективна історія. 
7. Вечірка із сюрпризом. 
8. Господарські предмети. 
9. Загубитися на карнавалі. 
10. Костюми. 

11. Наша планета. 
12. Навколишнє середовище. 
13. Екологічний дім. 
14. Повернення до природи. 
15. Повторне використання та 

переробка. 
16. Дати сміттєві новий дім. 
17. У парку дикої природи. 
18. Королівство горили. 
19. Рятуємо тигра. 
20. Перша допомога. 
21. День із життя пожежника. 

22. Виклик швидкої допомо-
ги. 

23. Здорова та шкідлива їжа. 
24. Піраміда здорового харчу-

вання. 
25. Створення особистого за-

пису. 
26. Спорт. 
27. Кровообіг і дихання. 
28. Написання інтерв’ю.  
29. Археологія. 
30. Давні будівлі. 

31. Загублене місто.  
32. Відвідування Колізею. 
33. Капсула часу. 
34. Атлантида: загублена ім-

перія. 
35. Новини: бути частиною 

історії. 
36. Професії, що заслуговують 

на високу плату. 

Повна версія програми та цілі програми з граматики, лексики, вимови, навичок говоріння, слухання та письма 
надаються за запитом та є інтелектуальною власністю компанії Speak & Go.  

Відгук про нас:  
“Speak & Go Language School—це високий рівень викладання, професійний підхід до вивчення мови, позитивний 
досвід спілкування та нові знайомства для мого сина. Викладачі школи—відмінні фахівці з солідним досвідом 
викладання , які пройшли стажування за кордоном, і просто цікаві люди. Унікальна методика, цікава та інте-
нсивна програма, особливий підхід до кожного студента—все це запорука успіху, і все це притаманне даній 
школі. А найкращим доказом правильності мого вибору, як для мами, є величезне бажання сина ходити на 
заняття!” 

Олена В. (мати 9-ти річного учня) 

Після закінчення курсу програми "English Fun, Flyers" учасники отримують сертифікат про проходження 
програми від школи іноземних мов Speak & Go Kyiv.  

S&G Study Abroad пропонує вивчати та практикувати англійську мову під час канікул та 
відпочинку у програмах від наших унікальних партнерів:  
1) English Active та Discover English в Англії- англійська мова у міжнародному середовищі. 
2) TEG's Camp America - знайомство з культурою Америки та вивчення англійської з носіями 

мови у мальовничих Карпатах. 
3) Активний відпочинок та практика англійської для активних людей в Міжнародному молодіжно-

му таборі "Матриця", Болгарія  
4) Відвідання країни Коперника у турі "Хочу все знати"  
Для всіх учнів школи діє програма лояльності. 

www.speakandgo.education 


