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HIT 1 - Funtown - gra planszowa -miasteczko, które
rośnie razem z dziećmi! Jednocześnie motywuje i
nagradza postępy w nauce;
HIT 2 - Gamebook- przejrzysty podręcznik z
nowatorskim układem, który współtworzą dzieci;
HIT 3- Dedykowana platforma z grami na telefon
i komputer
HIT 4- Nowoczesna technologia- kody QR w
podręczniku z nagraniami audio i video
HIT 5- Fuzzy Friends- pluszowe zabawne maskotki
GRAMATYCZNE, bohaterowie metody, którzy rozwijają
komunikację dziecka;
HIT 6-  Funtube- wewnętrzny kanał youtube,
prowadzony przez dziecięcych native speaker'ów
HIT 7- Okulary i lupki-dla treści kodowanych
kolorem czerwonym- element zaskoczenia w
pozytywny sposób działa na utrwalanie materiału;
HIT 8- UKULELE- muzyka i nauka to genialne
połączenie!  
HIT 9- Augmented reality-rozszerzona
rzeczywistość. Z kartami 4D i dedykowaną aplikacją
HIT 10- Mega zestaw startowy ucznia- najbardziej 
 rozbudowany pack materiałów do zajęć 
 

10 HITÓW,

KTÓRYMI SIĘ
ZACHWYCICIE!

KIM JESTEŚMYO metodzie Jakich efektów 

mogę oczekiwać?

Wyobraź sobie kurs językowy, podczas którego
dzieci grają w grę planszową…. Wyobraź sobie

zaangażowane dzieci, które nie czując, że się uczą,
wykonują setki ćwiczeń komunikacyjnych 

i przyswajają struktury gramatyczne. 
Dzięki grze w miasteczko nauczą się zadawać
pytania, prowadzić dialogi w sklepie, pytać o

drogę,  a także wyćwiczą struktury gramatyczne
 i opanują słownictwo, bez żmudnych powtórek! 
Funtown to nauka przez doświadczenie i zabawę 

w najczystszej postaci! To dlatego zamiast
podręcznika dzieci mają Gamebook, a zamiast

kolejnego rozdziału zdobywają “next level”!

Na zajęciach Twoje dziecko zacznie korzystać z języka,
którego właśnie się uczy! Będzie ćwiczyło angielski w
życiowych sytuacjach oraz rozwijało umiejętność
komunikacji z Fuzzy Friends! 
 

Dlaczego dzieci grają 

na zajęciach w grę?

 Pamiętaj, że gra Funtown jest kontynuacją pracy z
podręcznikiem! Karty do gry zawierają dalsze
ćwiczenia ze słownictwem i gramatyką! 
Im dłużej Twoje dziecko gra w Funtown, tym lepszy
jest jego angielski! Nauka na planszy Funtown to nie
jest zwykła zabawa, ale opracowane SYMULACJE
życiowych sytuacji i konwersacji! Czas spędzony na
planszy jest równie wartościowy jak praca z naszym
podręcznikiem!  To po prostu angielski w praktyce!
 
 
 

Jak mogę dodatkowo 

wspierać naukę mojego dziecka?

Nasz podręcznik służy także do wspólnej
zabawy i powtórek w domu! Ma czytelny układ   
i od razu wiadomo, czego trzeba się nauczyć! 
Ramki ze słownictwem zawierają także
tłumaczenia słówek na język polski. 
Lupki i okularki służą także do ćwiczeń w domu!                           
Z ich pomocą tłumaczenie znika i wówczas
dziecko musi podać je z pamięci! Wystarczy
przypomnieć sobie słówka nawet raz lub dwa
razy w tygodniu, by zauważyć efekty!
Zeskanuj kod na stronie za pomocą dowolnej
aplikacji do kodów QR, a usłyszycie poprawną
wymowę słów i zwrotów!  

                  Miłej zabawy z angielskim!

Metoda Funtown została stworzona przez
polskich lektorów i jest efektem ponad 20-
letniej pracy z dziećmi i młodzieżą! 
Funtown rozwija wszystkie sfery znajomości
języka: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie! 
Innowacyjna metoda przygotowuje do
testów i egzaminów, w tym egzaminów
Cambridge YLE dla dzieci oraz egzaminu
ósmoklasity.  


