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Bahasa Inggris adalah sebuah keterampilan seumur hidup yang
akan membuka pintu dan menciptakanpeluang untuk anak-anak
jika diasah dengan benardari kecil. Program Bahasa Inggris MIM®
Leaps mempunyai fokus pada keunggulan akademik anak-anak
pra-sekolah, dengan memberikan dasar yang kuatdalam
pemahaman aural, kesadaran fonemik, presentasi verbal, dan
pengembangan tulisan tangan. Dengan melibatkan siswa dalam
berbagai masalah global, kami akan merangsang rasa penasaran
mereka untuk general knowledgedanmengembangkan kesadaran
fonemik saat mereka menyuarakan pendapat tentang topik yang
bersangkutan.

Telingasering kali bukan hakim terbaik untuk menilai keterampilan
pidato dan presentasi verbal kita sendiri. Ini dikarenakan adanya
getaran internal dari dalam tubuh kita yang membuatsuara kita
terdengar berbeda dibandingkan ketika orang lain mendengarkan
kita. Maka dari itu, anak-anak akan direkam denganperalatan
profesional kami sepanjang kursus sehinggamereka dapat
mendengarkan pidato mereka sendiri secara objektif dan
memperbaiki kesalahan mereka di bawah bimbingan guru-guru
kami. 

Siswa dari Taman Kanak-kanak akan disiapkan untuk memenuhi
persyaratan untuk silabus Sekolah Dasar, sementara siswa
dariNursery akan diperkenalkan ke dunia huruf dan kosa kata
dalamlingkungan belajar yang imersif. Kelas kami deprogram
secara interaktif dengan sistem pengajaran multisensory yang
akanmerangsang keterlibatan dan enjoyment di kelas;
rasapassionuntuk Bahasa Inggris pun akan berkembang dari dalam
diri anak-anak. MIM® Leaps mempunyai tiga level, sebagaidirinci di
bawah ini.
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Level ini berfokus dalam menyiapkan anak-anak untuk
mendengarkan, membaca,dan berbicara Bahasa Inggris
melaluicerita, puisi,lagu, dan media interaktif lainnya. Dengan
membacadan mendengarkan materi yang telah dirancang ole tim
Seimpi Singpura, anak-anak akan mengembangkan kesadaran
tata bahasa dasar dan alfabet. Para guruprofessional kami juga
akan memastikan bahwa anak-anak memiliki pemahaman yang
kuat tentang pengucapan and pelafalan untuk tiap kosa kata dan
frase sederhana yang diajarkan.Selain itu, latihan percakapan
dalam kelasakan mengembangkan skill komunikasi anak-anak
dengan orang lain danskill untuk mengekspresikanpikiran mereka
dengan menggunakan kalimat sederhana.

APPRENTICE (LEVEL 1)

TECHNICIAN (LEVEL 2)
Level ini berfokus pada persiapan anak-anak untuk
mendengarkan, membaca, dan berbicara bahasa Inggris melalui
cerita, puisi, lagu, dan media interaktif lainnya. Materi dalam level
ini akan mencakup pilihan cerita pendek yang lebih luas dan
ceritafaktual yang akan mengekspos kosakata yang lebih rumit,
dengan mengutamakan pemahaman kuat tentang pengucapan
and pelafalan tiap kata. Anak-anak akan diberikan
bacaanimpromptudan latihan percakapan dasar tentang kegiatan
sehari-hari, yang akanmemperkuat kosa kata dasar dan
kebiasaan berbicaradengan kalimat lengkap dan tata bahasa
yang benar. Selain itu, dengan aktivitas kerja dan quizonline,
anak-anak akan dibimbing untuk menulis kalimat pendek dan
sederhana; kegiatan ini akan mempersiapkan mereka untuk
penulisan komposisi dalam masa depan.
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Level ini berfokus pada persiapan anak-anak untuk
mendengarkan, membaca, dan berbicara bahasa Inggris melalui
cerita, puisi, lagu, dan media interaktif lainnya.Materi dalam level
ini akan mencakup pilihan cerita pendek yang lebih luas dan
cerita faktual yang akan mengekspos anak kepada kosa kata yang
lebih rumit, namun level ini juga akan mengembangkan
keterlibatan yang lebih tinggi dari anak-anakterhadap cerita
tersebut. Anak-anak akan didorong untuk bertanya dan
menjawab pertanyaan sederhana mengenai materi yang
bersangkutan; kegiatan ini akan meningkatkan keterampilan
mendengarkan dan berbicara mereka.Para guru juga akan selalu
mengutamakan pemahaman kuat dalam pengucapan dan
intonasi tiap kosa kata. Selain itu, anak-anak akan dibimbing
untuk mengekspresikan pendapat mereka mengenai materi yang
diajarkan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir mereka.
Denganaktivitas kerja dan quizonline,anak-anak akan dibimbing
untuk menyusuncerita pendek dan paragrafcerita sesuai instruksi
guru; kegiatan ini akan mempersiapkan mereka untuk penulisan
komposisi dalammasa depan. Pada level Wordsmith ini, sistem
pengajaran-pelajaran akan lebih individual dan diadaptasi untuk
setiap anak, sehingga pertumbuhan pribadidanprogres studi
mereka berjalan dengan lancar.

WORDSMITH (LEVEL 3)
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Level 1

Level 2

Level 3

Anak-anak berusia 3 - 8 tahun (Bahasa Inggris bukan sebagai bahasa
pertama), direkomendasikan untuk ditemani oleh orang tua selama
durasi kursus.
Anak-anak yang ingin menjelajahi kelas Bahasa Inggris dengan dasar
kurikulum Bahasa Inggris Singapura.
Anak-anak yang bercita-cita menjadi komunikator dan presenter yang
percaya diri.

Komputer dengan webcam dan mikrofon fungsional
Software Zoom untuk kelas online
Koneksi internet yang stabil

Siapa yang Harus Hadir:

Durasi Kursus: 4 terms untuk setiap level
Frekuensi: seminggu sekali
Durasi Pelajaran: 1 jam
Biaya: SGD $50 per term (10 kelas)

Apa yang perlu saya persiapkan?

*Siswa akan menjalani tes diagnostik yang akan mengelompokkan mereka sesuai
dengan kecepatan belajar yang sesuai untuk mereka.


