Pasatu uda superdibertigarri bat Kids&Us-en
Summer Fun Weeks-etan
Fun Weeks-etako jarduerak 3 eta 10 urte bitarteko haurrei zuzenduta daude, adinaren
arabera banatuta (3 eta 4 urte, 5 eta 6 urte, eta 7 urtetik 10 urtera), eta gehienez ere 10
haur egoten dira taldean irakasle bakoitzeko. Horrela, haurraren eta irakaslearen
arteko elkarrekintza eta ikasleen arteko harreman ona ziurtatzen dugu.

EDUKIA
Ekainaren 25etik 29ra: SAFARI
Ongi etorri sabanara, animalia handi, garai eta bizkorrenak ikusi ahal izango dituzu.
Gure gidariak desiratzen daude hainbat kontu azaltzeko elefante, hipopotamo,
errinozeronte, jirafa, zebra eta lehoi gosetiei buruz. Ikasi zer gerta daitekeen animaliak
turistekin harremanetan jartzen direnean. Gainera, haur batek oso gertutik ikusiko ditu
basabereak eta gepardo oso bihurri batek lezio eder bat ikasiko du Kids&Us-en Fun
Week honetan.
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Uztailaren 2tik 6ra: CRAZY COOKS
Fun Week honetan, sukaldean txoratuta ibiliko gara. Zer egingo zenuke jatetxe bateko
zerbitzariak chef-arekin nahastuko bazintu? Edota, pastel-lehiaketa batean, arerioren
batek zure pastelean ozpina jarriko balu? Aste honetan, sukaldean aritzen eta
zaporeekin esperimentatzen ikasiko duzu. Egin bat gurekin eta ondo pasako duzu
Kids&Us-en, % 100 ingelesez!

Uztailaren 9tik 13ra: DINOSAURS
Oso handiak dira, eta erpe nahiz hortz zorrotzak dituzte. Orro, harramazka eta kosk
egiten dute. Dinosauroak arriskutsuak dira eta beti daude goseak! Dippy, dinosauro
txikiak, hortz zorrotzak noiz haziko zain dago, okela jan nahi duelako amak eta aitak
bezala. Eta Derrick dinosauro urdin atseginari igerian egitea eta basoan jostatzea
gustatzen zaio. Etorri eta ezagutu Fun Week honen protagonistak, eta dinosauro
beldurgarri bat eskolara iristean zer gertatzen den ikasiko duzu.

Uztailaren 16tik 20ra: VIKINGS
Mundu guztiak daki bikingoak inbaditzaile beldurgarriak zirela eta kasko adardunak
erabiltzen zituztela. Ziur adarrak zirela? Fun Week honetan, txikienek sagu bikingo bat
ezagutuko duzue; itsasontzi bat hautatu behar du abenturari ekiteko. Gainerakoek
bikingo txikiei lagunduko diezue urrezko geziaren bila, edo Thorri berari. Nabigatu
gurekin Kids&Us-en Fun Week honetan!

Uztailaren 23tik 27ra: MEDIEVAL (Errenterian 23a jaieguna izango da)
Baziren behin trol marmarti bat eta herensuge bat, eta hiri oso bat beldurrak airean
zuten. Baziren printze bat eta printzesa bat, festa batera joateko gonbidapena jaso
zutenak. Ongi etorri Erdi Aroko abentura honetara! Kids&Us-en Fun Week honetan,
zain dauzkazu jolasak, jarduerak eta entretenimendua, % 100 ingelesez. Ez itzazu
ahaztu koroa eta ezkutua!
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JARDUERAK
Fun Weeks-etan gauzatzen ditugun jarduera guztiak ingelesez dira solik, astearen
gaiarekin erlazionatuta beti, eta zazpi multzo handitan banatzen dira:

1.

Psikomotrizitate-jarduerak: jolasak egingo ditugu umeak korrika eta saltoka ibil

daitezen, haien arteko harreman ona eta elkarlana sustatzen dituzten jarduerekin
batera.

2. Antzerki-tailerra: gaiarekin lotura zuzena daukaten abesti, mugimendu eta dantzez
lagunduta, adin bakoitzari egokitutako emanaldiak egingo ditugu. Jarduera horrek
ikasten ari diren hiztegia eta esamoldeak testuinguruan kokatzen lagunduko die. Era
berean, pertsonaia desberdinen larruan jartzeko aukera izango dute, baita beren
abentura adoretsuak lehen pertsonan bizitzekoa ere.

3.

Ipuinaren ordua: gure ustez, hizkuntza bat ikasteko, funtsezkoa da ipuinetara

jotzea. Sortu ditugun istorioak adin-talde bakoitzari egokituta daude, eta modu
dibertigarri eta entretenigarria eskaintzen dute ingelesaren egitura, soinuak eta
hiztegia ikasteko. Bai Fun Weeks-etan eta bai beste guztietan ere, ipuinak kontatzen,
ikasten eta antzezten arituko gara.

4. Eskulanak: hainbat eskulan egingo ditugu.
5. Azoka: “azoka” bat antolatuko dugu, bertan haurrek, diru oso berezia erabiliz, eta
esamolde egokiez baliatuz, hamaiketakoa eros dezaten. Horrela, benetako testuinguru
batean erabiliko dute ingelesa, eta hori oso egokia da hizkuntza bereganatzeko.

6.

Gaiarekin erlazionaturiko abestiak: Fun Weeks-etan arrakasta gehien duen

jarduera da, dudarik gabe. Abesti guztiak astearen gaiaren inguruan sortu eta
konposatu dira, eta adin-talde bakoitzari moldatuta daude.

7. Klaseko liburua: haurrek astean zehar landu duten gaiaren inguruko koadernoa.
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DATAK ETA ORDUTEGIA
1.
2.
3.
4.
5.

Ekainaren 25etik 29ra: Safari
Uztailaren 2tik 6ra: Crazy cooks
Uztailaren 9tik 13ra: Dinosaurs
Uztailaren 16tik 20ra: Vikings
Uztailaren 23tik 27ra: Medieval (Errenterian 23a jaieguna izango da)

Ordutegiari dagokionez, jarduerak 9.00etatik 13.00 bitartean izango dira, baina zuei
haurra ekarri eta jasotzeko garaian erraztasuna emateko helburuarekin, harreraordutegia 8.30 – 9.00 bitartekoa izango da, eta jasotzekoa, berriz, 13.00 – 13.30
bitartekoa (tarte horretan, irakurtzen, marrazten edo ingelesezko pelikula bat ikusten
egongo dira haurrak, irakasle batekin).

PREZIOAK
Zentroan kontsultatu

IZEN-EMATEA
Izena eman nahi izanez gero, edota informazio gehiago jasotzeko, jar zaitezte
harremanetan zuen zentroarekin:
Kids&Us Donostia Amara - 943 100 828 | donostia.amara@kidsandus.es
Kids&Us Donostia Antiguo - 943 100 828 | donostia.antiguo@kidsandus.es
Kids&Us Donostia Gros - 943 100 828 | donostia.gros@kidsandus.es
Kids&Us Errenteria - 943 100 828 | errenteria@kidsandus.es
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