
Engleski i
njemački
E u g e n i j a ,  D i n a ,  M i r n a



Tko?

Što?

Gdje?

Kada?



Eugenija - kroz priču, puuno priče,
govora, razgovora, ponavljanja,
upotreba situacija i predmeta iz
okoline.

Kako?



Mirna i Dina uvijek imaju savršeno
organizirane aktivnosti koje uključuju govor,
slušanje, ponavljanje i uvježbavanje. Pristup
temeljen na detaljnom planiranju. 

Kako?



















Trajanje i učestalosti
70 nastavnih sati, 2 puta tjedno. Praznicima i

blagdanima nemamo nastavu. 

Račun
Iznos bude pribrojen iznosu za vrtić. 

Cijena
150,00 kn mjesečno od listopada do svibnja (8 obroka)
ili jedna uplata ukupnog iznosa u listopadu umanjena

za 10%, što iznosi
Za drugi tečaj i drugo dijete - popust od 10% 

Koliko?



 Zašto
izgovor

prirodno usvajanje

samopouzdanje 

razvoj memorije i veće

mentalne fleksibinosti 

Kada dijete uči strani jezik i materinski i
strani jezik se obrađuju u istom dijelu

mozga. 
Kada to radi odrasla osoba, stvara se

dodatno područje u blizini postojećeg. 



 

Djeca mogu pomiješati jezike, ali to
je normalno

 

Djeca trebaju prvo naučiti jedan
jezik pa tek onda početi učiti sljedeći. 

 

Višejezičnost znači da govorite savršenim
naglaskom.  

Točno ili
netočno?



Faze u
razvoju
govora

Tih i  i l i  recept ivn i  per iod 

Rani  govor  (produkc i ja)

Pojava govora (produkc i je)

Kada djeca počnu učiti strani jezik

više će biti usmjerena na slušanje

i razumijevanja i ne mogu odmah

govoriti na tom jeziku - to je tihi

period u kojemu djeca usvajaju

nove riječi i izraze. 

Akumulacija prije produkcije. 



Rani govor 
'Prikupljanje' novih riječi i izraza. Djeca mogu
početi izgovarati riječi ili kratke izraze koje su
zapamtili i čak pokušati samostalno formirati

izraze. 

Pojava govora (produkcije)
Za ovu fazu je potrebno poznavati nekoliko
tisuća riječi kako bi djeca mogla formirati

smislene fraze i rečenice. 

U vrtiću 



Dvije zadnje faze
su: 

Fix
ta

Srednja razina 
Mogućnost razgovaranja

na stranom jeziku o
konkretnim situacijama. 

Napredna faza 
Postizanje jezične

kompetencije koja uključuje
mogućnost razgovaranja o
kompleksnim situacijama ili

idejama.  


