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- Zespół zawodowych nauczycieli- native speakerów.
- Metodyka nastawiona na komunikację. W duchu NVC i
dostosowana do etapów rozwojowych dziecka.
- Pracownie językowe dla dzieci, pełne materiałów książek i
gier w języku hiszpańskim.
- Platforma z materiałami on-line do powtórek i pracy
samodzielnej.
- Centrum spotkań dla dzieci hiszpańskojęzycznych.
- Półkolonie językowe i warsztaty kulturowe.

www.hiszpanskilanube.pl

To nowe narzędzie, które wprowadzamy do użytku w roku szkolnym 2022/2023.
Każda grupa realizuje program, któremu towarzyszą materiały powtórkowe w formie
ćwiczeń online do pracy samodzielnej. Materiały są odblokowywane w miarę realizacji
kursu. Taka forma nauki wspomaga utrwalanie materiału i jest atrakcyjna dla uczniów.
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W La NUBE pracuje wyjątkowy zespół nauczycieli i metodyków. Wyróżnia nas to, że wszyscy
nasi lektorzy mają wykształcenie kierunkowe i duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Łączy
nas podejście do dzieci- bliskościowe i pozytywne. Dzięki niemu atmosfera w La NUBE sprawia,
że każdy czuje się jak u siebie.

Alvaro

Elena

Agueda

Merche

Memo

W związku z tym, że nasi nauczyciele to NATIVE SPEAKERZY na zajęciach główny nacisk
kładziemy na komunikację. Żeby była ona możliwa opracowaliśmy
atrakcyjne materiały dydaktyczne - gry, aplikacje, karty pracy, plansze interaktywne i
.......karty ze słownictwem - dzięki którym dzieci mogą się porozumieć z nauczycielem.

Irene
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AMARILLO 1-DZIECI 3-4 LATA Z OPIEKUNEM
Dla dzieci, które jeszcze nie chodzą do przedszkola lub nie lubią zostawać same na
zajęciach. Zajęcia odbywają się stacjonarnie i trwają 50 minut. Program opiera się na
osłuchiwaniu, muzykowaniu, śpiewaniu oraz zabawach ruchowych i manualnych
adekwatnych do wieku uczestników.

AMARILLO 2 (4/5 LAT) AMARILLO 3 (5/6 LAT)
Dla dzieci, które już chodzą do przedszkola i chętnie zostaną same na zajęciach. Zajęcia
odbywają się stacjonarnie i trwają 50 minut. Nauka odbywa się to w 100% przez zabawę:
muzykujemy, rytmizujemy, śpiewamy, ruszamy się i wybieramy tematy adekwatne do
wieku uczestników.

www.hiszpanskilanube.pl

Opłaty:
- 50 min. (1 x w tygodniu)
-native speaker
- grupa 6/8 osobowa
-segregator z materiałami
-dostęp do platformy online
-możliwość odrabiania zajęć z inną grupą

OPŁATA WPISOWA: 180 PLN

(OPŁATA DODATKOWA- OBEJMUJE ZAJĘCIA WE WRZEŚNIU I SEGREGATOR Z MATERIAŁAMI)

1 ROK (30 H): 1400 PLN (DO 10.10.2022)
1 SEMESTR (15 H): 700 PLN (DO 10.10.2022)
2 SEMESTR (15 H): 700 PLN (DO 14.3.2023)

ZNIŻKI:
RODZEŃSTWO -10% DLA 2 DZIECKA
(dotyczy każdej płatności)

www.hiszpanskilanube.pl
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Zajęcia grupowe dla dzieci, które rozpoczęły naukę języka
hiszpańskiego w przedszkolu lub chcą rozpocząć naukę od podstaw w
klasach 1-3. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 50 min.
Zajęcia prowadzą native speakerzy. Wykorzystujemy narzędzia
multimedialne, gry, elementy muzyczne i zadania manualne, by forma
była atrakcyjna dla uczestników.

Opłaty:
- 50 min. (1 x w tygodniu)
- native speaker
- grupa 6/8 osobowa
- segregator z materiałami
- podręcznik, zeszyt ćwiczeń
- dostęp do platformy online
- możliwość odrabiania zajęć z inną grupą

OPŁATA WPISOWA: 280 PLN

(OPŁATA DODATKOWA- OBEJMUJE ZAJĘCIA WE WRZEŚNIU, PODRĘCZNIK,
ZESZYT ĆWICZEŃ i SEGREGATOR NA MATERIAŁY)

1 ROK (30 H): 1400 PLN (DO 10.10.2022)
1 SEMESTR (15 H): 700 PLN (DO 10.10.2022)
2 SEMESTR (15 H): 700 PLN (DO 10.2.2023)

ZNIŻKI:
RODZEŃSTWO -10% DLA 2 DZIECKA
(dotyczy każdej płatności)
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Opłaty:
- 50 min. (1 x w tygodniu) lub 100 min. (1 x w tygodniu)
- native speaker
- grupa 6/8 osobowa
- segregator z materiałami
- podręcznik, zeszyt ćwiczeń
-dostęp do platformy online
- możliwość odrabiania zajęć z inną grupą

OPŁATA WPISOWA: 280 PLN

(OPŁATA DODATKOWA- OBEJMUJE ZAJĘCIA WE WRZEŚNIU, PODRĘCZNIK,
ZESZYT ĆWICZEŃ i SEGREGATOR NA MATERIAŁY)

1 ROK (30 H): 1400 lub 1 ROK (60 H): 2800 PLN (DO 10.10.2022)
1 SEMESTR (15 H): 700 PLN lub 1 SEMESTR (30 H): 1400 PLN (DO 10.10.2022)
2 SEMESTR (15 H): 700 PLN lub 1 SEMESTR (30 H): 1400 PLN (DO 10.2.2023)

ZNIŻKI:
RODZEŃSTWO -10% DLA 2 DZIECKA
(dotyczy każdej płatności)
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- przygotowanie do DELE
- specjalne potrzeby edukacyjne
- przygotowanie do konkursów
- korepetycje
- indywidualny program

- native speaker lub nauczyciel PL
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń
- dostęp do platformy online
- możliwość przełożenia zajęć
- tylko stacjonarnie

Opłaty:
OPŁATA WSTĘPNA: 100 PLN

(OPŁATA DODATKOWA- OBEJMUJE ZAJĘCIA PRÓBNE)

OPŁATA ZA PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ: 100 PLN

OPŁATA MIESIĘCZNA: 360 PLN
(DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA)
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Twoje dziecko uczy się języka hiszpańskiego w La NUBE, ale Ty zupełnie nie znasz tego języka
lub twój poziom jest bardzo podstawowy? W La NUBE możesz chodzić na zajęcia stacjonarne
lub uczestniczyć na zajęciach on-line ze stacjonarni wyjściami integracyjnymi. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.
Grupa liczy 4/6 osób.

Opłaty:
OPŁATA DODATKOWA: 100 PLN
(OPŁATA ZA PODRĘCZNIK )

1 ROK (30 H): 1200 PLN (DO 10.10.2022)
1 SEMESTR (15 H): 600 PLN (DO 10.10.2022)
2 SEMESTR (15 H): 600 PLN (DO 14.3.2023)
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La NUBE to centrum spotkań dla dzieci hiszpańskojęzycznych.
Realizujemy warsztaty i zajęcia przedmiotowe dla różnych grup
wiekowych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci DWUJĘZYCZNYCH,
czyli takich które posługują się hiszpańskim na co dzień w stopniu
biegłym. Przed zapisaniem na zajęcia niezbędne jest spotkanie.

TYP ZAJĘĆ:
PREESCUELA DE SÁBADO-DZIECI 3/4 LATA (180 minut)
PREESCUELA DE SÁBADO - DZIECI 5/6 lat (180 minut)
ESCUELA ESPAÑOLA 1- DZIECI 7-9 lat (120 minut)
ESCUELA ESPAÑOLA 2- DZIECI 10-13 lat (120 minut)
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Pierwsze lata życia dziecka są kluczowe w rozwijaniu jego
kompetencji językowych i dwujęzyczności.
Preescuela de sabado to zajęcia w ramach których maluchy
przez 180 minut przebywają w środowisku w 100%
hiszpańskojęzycznym i porozumiewają się po hiszpańsku
nawet z równieśnikami.
TYP ZAJĘĆ:
PREESCUELA DE SABADO-DLA DZIECI 4/5 LAT (180 minut)
PREESCUELA DE SABADO - DLA DZIECIU 5/6 lat (180 minut)

Opłaty:
OPŁATA WSTĘPNA: 100 PLN

(OPŁATA DODATKOWA- OBEJMUJE ZAJĘCIA WE WRZEŚNIU I SEGREGATOR NA KARTY PRACY)

OPŁATA SEMESTRALNA: 1500 PLN
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PREESCUELA DE SABADO-DLA DZIECI 3/4 LAT (180 minut)
PREESCUELA DE SABADO - DLA DZIECIU 5/6 lat (180 minut)
Dla przedszkolaków, które wychowują się w środowisku dwujęzycznym w
domu i które samodzielnie posługują się językiem hiszpańskim w mowie.
Zajęcia przypominają edukację przedszkolną i odbywają się w 100% po
hiszpańsku. Realizujemy projekty, eksperymenty, wycieczki i prace plastyczne.
Dużo uwagi poświęcamy temu, by dzieci posługiwały się językiem hiszpańskim
nawet w zabawie. Zajęcia i projekty dostosowane są do etapu rozwojowego
dzieci. W starszej grupie na zajęciach wzbogacone są o elementy pisania i
czytania po hiszpańsku. Poza nauką języka ważnym elementem zajęć jest
stwarzanie okazji do wspólnego celebrowania hiszpańskich świąt i kultury.
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Dzieci hiszpańskojęzyczne w wieku szkolnym zapraszamy na
zajęcia nastawione na wspieranie umiejętności czytania i
pisania po hiszpańsku (dla dzieci z klas 1-3) lub zajęcia z
języka, historii i kultury (klasy 4-6).
TYP ZAJĘĆ:
ESCUELA ESPAÑOLA - DLA DZIECI Z KLAS 1-3 (120 minut)
ESCUELA ESPAÑOLA - DLA DZIECI Z KLAS 4-6 (120 minut)

Opłaty:
OPŁATA WSTĘPNA: 100 PLN

(OPŁATA DODATKOWA- OBEJMUJE ZAJĘCIA WE WRZEŚNIU I SEGREGATOR NA KARTY PRACY)

OPŁATA SEMESTRALNA: 1200 PLN
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ESCUELA ESPAÑOLA - DLA DZIECI Z KLAS 1-3 (120 minut)
Dla dzieci, które posługują się biegle językiem hiszpańskim w mowie. Program
koncentruje się na wspieraniu nauki czytania i pisania z języku hiszpańskim.
Pracujemy w oparciu o literaturę dziecięcą, karty pracy oraz realizujemy
wspólne projekty. Poza nauką języka ważnym elementem zajęć jest
stwarzanie okazji do wspólnego celebrowania hiszpańskich świąt i kultury.

ESCUELA ESPAÑOLA - DLA DZIECI Z KLAS 4-6 (120 minut)
Dla dzieci, które posługują się biegle językiem hiszpańskim w mowie oraz
sprawnie czytają i piszą. Zajęcia nawiązują do programu przedmiotu ciencias
sociales i łączą elementy nauki historii, geografii, kultury i sztuki.
Koncentrujemy się w dużej mierze na kulturze i historii Hiszpanii, poszerzając
ją o wybrane wątki dotyczące całego obszaru hiszpańskojęzycznego.
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