
 
Сайт: rezultat.in.ua 
Email: rezultat-center@ukr.net 

099-501-74-76 
Чекаємо Вашого дзвінка ПН-ПТ 

з 9:00 до 20:00 

м. Полтава, 
вул. Небесної Сотні (Леніна), 4 

2 поверх (направо), каб.22 
 

Зупинка «Корпусний сад» або «Будинок 
зв’язку» 

 

Англійська для дітей 5-7 років 
 

Приєднуйтесь до нашого курсу англійської для дітей 5-7 років назустріч неймовірному 
навчанню! 

Матеріали курсу підходять для дітей дошкільного віку. Курс забезпечує навчання за 
допомогою історій, пісень та ігор англійською мовою, тим самим розвиваючи когнітивні, 
сенсорно-рухові здібності і соціальні навички дітей. 

Дайте малюкам можливість приєднатися до Поллі, Лео, Майку і Джині і до їх дивовижних 
пригод, які дозволять їм навчатися за допомогою історій, пісень та ігор англійською 
мовою. Зміст курсу складено з урахуванням потреб дітей у розвитку, тому навчання новій 
мові проходить під час ігор, які допомагають розвинути пам'ять і концентрацію, на 
практиці застосувати сенсорно-рухові здібності і виробити вміння мислити креативно. 

Разом з друзями-тваринками дітки вивчатимуть дивовижний світ навколо себе, 
отримуватимуть насолоду від спільних ігор і дізнаватимуться про те, як важливо ділитися, 
а також про інші соціально важливі цінності.  

Приєднуйтесь до пригод, приєднуйтесь до нашого курсу англійської для дітей 5-7 
років назустріч неймовірному навчанню! 

Основні характеристики: 

• Діти можуть продовжувати навчання в домашніх умовах разом зі своїми батьками: 
активні пісні, креативне рукоділля та завдання по методу повного фізичного 
реагування не просто приємні, але і допоможуть розвинути сенсорно-моторні 
здібності дитини 

• Матеріал 'Think' дозволить дітям розвивати пам'ять, навички мислення, 
концентрацію і креативність 

• Прекрасні персонажі і історій з ілюстраціями розділу 'Values' знайомлять дітей з 
новою мовою через навчання соціальним цінностям: вмінню ділитися, спільних ігор 
і допомоги ближнім 

• Фонетичний розділ надає дітям необхідну базу для розвитку навичок читання і 
вимови 

• Матеріал міжпредметного методу навчання сприяє вивченню дивовижного світу, 
який оточує дітей 

• Сучасне програмне забезпечення, інтерактивний підручник, комп’ютерні ігри 
зроблять навчання ще цікавішим 

• Завдяки своєму підходу та широкому колу ресурсів курс надає вчителям та батькам 
інструменти для створення щасливої сприятливої атмосфери, де навчання 
процвітає 

Ознайомтесь зі змістом курсу на наступній сторінці 
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