
OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU TRAMPOLINE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEDSZKOLE I PIŁKA

Cykl zajęć rozrywki ruchowej . Program wszechstronnie rozwija dzieci ruchowo, 
uwzględniając podstawy piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Zajęcia 
uczą współdziałania,gry zespołowej, kontrolowania ruchu i swojego ciała.

Prowadzący: Przedszkoliada.pl

Wiek uczestników: 2-5

Maksymalna liczba uczestników: 12

DESIGN FABRYKA WYOBRAŹNI

to wyjątkowe warsztaty plastyczne. Na każdym spotkaniu dzieci konstruować będą 
wynalazki, tworzyć wyjątkowe prototypy w dwóch lub trzech wymiarach, bawić się 
formą, kolorem, faktura i funkcją. Będą malować, przekręcać, kleić, lepić i twórczo 
przetwarzać ( recykling). Z pewnością nadamy także naszym przedmiotom 
magiczne właściwości…strzeżcie się Rodzice; 

Prowadząca-Marta Pokorska, graficzka i ilustratorka książek dziecięcych( autorka 
m.in. wielokrotnie nagradzanego „ Arcytrudnego alfabetu” wydawnictwo Dwie 
Siostry, 2007r.)

Wiek uczestników: 4-5

Maksymalna liczba uczestników: 12

FUNNY JUDO

istotą zajęć jest przede wszystkim ruch i dobra zabawa. Treningi bazują na 
elementach judo (nauka bezpiecznego upadania), zawierają również elementy 
gimnastyczne, gry i zabawy oraz różnego rodzaju zadania sprawnościowe. 
Ćwiczenia są często zmieniane, utrzymane w tempie i zaplanowane w ten sposób, 
aby utrzymać koncentrację dzieci.

Prowadzący – Marcin Przeździecki, absolwent AWF-u, od 7 lat współpracuje z naszym
przedszkolem. Organizator sportowych obozów i kolonii dla dzieci. Czarny pas.



Wiek uczestników: 3-5

Maksymalna liczba uczestników: 14

ENGLISH FOR PRESCHOOLERS

‘Education is wealth - English is fun’ to główne motto, które przyświeca Dorocie 
Mazur przy tworzeniu wszystkich projektów. 

Całość komunikacji odbywa się w języku angielskim - Only English Zone, co stwarza 
naturalne i przyjazne warunki do przełamania bariery w mówieniu i rozumieniu 
angielskiego w różnych sytuacjach. Język angielski jest jednocześnie celem, jak i 
narzędziem do prowadzenia zajęć językowo-artystyczno- rekreacyjnych, a 
porozumiewanie się w tym języku staje się tak naturalne jak po polsku. 

Prowadząca- Dorota Mazur, anglistka, nauczyciel mianowany z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Wiek uczestników: 4-5

Maksymalna liczba uczestników: 12

ENGLISH FOR TODDLERS

Podczas każdych zajęć dużo śpiewamy, słuchamy nagrań oraz komunikujemy się w 
języku angielskim. Metody stosowane w procesie nauczania to TPR (metoda 
reagowania całym ciałem), nauki przez zmysły oraz storytelling czyli technika 
opowiadania bajek. 

Prowadząca- Monika Pompa,  lektor języka angielskiego od 16 lat. Myślą przewodnią
prowadzonych przez nią zajeć jest nauka przez zabawę. Uczy angielskiego 
„śpiewająco“ korzystając z muzyki i piosenek.  

Wiek uczestników: 2-3

Maksymalna liczba uczestników: 12

KLUB MAŁYCH PRZYRODNIKÓW

Cykliczne zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, mają za zadanie pomóc zrozumieć istotę 
zjawisk i rozbudzić zainteresowanie naukami przyrodniczymi. Dzieci poprzez różnego 
rodzaju eksperymenty i doświadczenia w sposób namacalny i jak najbardziej dla 
nich zrozumiały odkrywają otaczający je świat.

Przykładowy program zajęć: Zakładanie hodowli dżdżownic,Obserwacja mrówek w 
formikarium, Eksperymenty przyrodnicze - chemiczne, biologiczne oraz fizyczne.

Prowadząca: Mbiologia



Wiek uczestników: 3-5

Maksymalna liczba uczestników: 15

SMAK NA ZDROWIE

Warsztaty kulinarne składające się  z części teoretycznej z elementami animacji 

(poznawania produktów poprzez zabawę oraz zabaw ruchowych)i  części 

praktycznej podczas której dzieci będą samodzielnie przygotowywać posiłek i 

wspólnie jeść. Posiłki przygotowywane na zajęciach będą opierały się na 

nieprzetworzonych produktach o wysokiej jakości, głównie produktach roślinnych 

(warzywach, owocach), niskoprzetworzonych zbożach, naturalnych produktach 

mlecznych, świeżych ziołach.

Prowadzące:

Joanna Bolesławska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 

kierunku dietetyka. Prowadzi zajęcia edukacyjne i warsztaty od 4 lat, obecnie m.in. w 

Studiu Kulinarnym Małe Przyjemności oraz we współpracy z Fundacją Szkoła na 

Widelcu.

Paulina Irisik, dietetyk i edukator żywieniowy. Na co dzień pracuje z dziećmi 

prowadząc warsztaty i zajęcia edukacyjne. Kształci także personel przedszkolny i 

szkolny, by mógł jak najzdrowiej komponować posiłki najmłodszym. Na codzień 

współpracuję z Fundacją Szkoła na Widlecu i Stowarzyszeniem Zdrowo Jemy Zdrowo 

Rośniemy.

Wiek uczestników: 3-5

Maksymalna liczba osób: 12



ACTIVITS EXTRASCOLAIRES

 TRAMPOLINE 

DANS L'ANNÉE ESCOLAIRE 2017/2018

• Activités avec le ballon

Le programme développe de manière globale le mouvement des enfants, en tenant 

compte des ACTIVITES a la base du football, du basketball, du volleyball et du 

handball. Les cours enseignent l'interaction, le jeu d'équipe, le contrôle du 

mouvement et du corps.

Enseignants: Przedszkoliada.pl

Âge des participants: 2-5

Nombre maximum de participants: 12

• DESIGN 

C'est un atelier d'art exceptionnel. À chaque réunion, les enfants vont construire des 

inventions, créer des prototypes uniques en deux ou trois dimensions, jouer avec la 

forme, la couleur, la texture et la fonction. Ils vont peindre, tordre, coller, vadrouiller et

retraiter (recycler). 

Lead- Marta Pokorska, graphiste et illustratrice de livres pour enfants.

Âge des participants: 4-5

Nombre maximum de participants: 12

JUDO FUNNY

L'essence de l'activité est tout d'abord mouvement et bon amusement. Les séances 

d'entraînement sont basées sur des éléments de Judo (apprentissage de la chute 



en toute sécurité), incluent également des éléments de gymnastique, des jeux et des

loisirs et une variété de tâches de conditionnement physique. Les exercices sont 

souvent modifiés, maintenus à un rythme et planifiés de manière à maintenir la 

concentration des enfants.

animateur- Marcin Przeździecki, diplômée de AWF, coopère avec notre maternelle 

depuis 7 ans. Organisateur de camps de sport et de colonies pour enfants. Ceinture 

noire.

Âge des participants: 3-5

Nombre maximum de participants: 14

• ENGLISH FOR PRESCHOOLERS

L'anglais est amusant» est la devise principale de Dorota Mazur dans la 

création de tous les projets.

Toute la communication est en anglais. L'anglais est à la fois un objectif et un 

instrument.

Modérateur - Dorota Mazur, professeur d'anglais, avec de nombreuses 

années d'expérience.

Âge des participants: 4-5

Nombre maximum de participants: 12

ANGLAIS POUR BEBES

Au cours de chaque activité, nous chantons beaucoup, écoutons de la 

musique et communiquons en anglais. Les méthodes utilisées dans le 

processus d'enseignement sont TPR (réponse du corps entier), 

l'apprentissage sensoriel et la narration, ou des techniques de narration.

• Chef d'orchestre - Monika Pompa, professeur de langue anglaise depuis 16 

ans. 



Âge des participants: 2-3

•  PETIT CLUB des observateurs de la nature

Les activités cycliques, écologiques sont conçues pour vous aider à 

comprendre la nature des phénomènes et à stimuler l'intérêt pour les sciences 

naturelles. Les enfants à travers différents types d'expériences et d'expériences

découvrent le monde qui les entoure.

Exemple de programme: observation des fourmis dans le formicarium, 

expériences naturelles, chimiques, biologiques et physiques.

Enseignant: Mbiologia

Âge des participants: 3-5

Nombre maximum de participants: 15

• COIN CUSINE

Les ateliers culinaires, constitués d'une partie théorique avec des éléments 

d'animation (apprentissage des produits amusants et des jeux ) et une partie

pratique où les enfants préparent leurs propres repas et mangent ensemble. 

Les repas préparés dans les cours seront basés sur des produits non 

transformés de haute qualité, principalement des produits végétaux (légumes,

fruits), des céréales, des produits laitiers naturels, des herbes fraîches.

• Leaders:

Joanna Bolesławska, diplômée de l'Université des sciences médicales de 

Varsovie, est une diététiste. Elle a enseigné et travaillé pendant 4 ans dans le 

petit studio culinaire et en collaboration avec la „Fondation scolaire de la 

fourchette.”

Paulina Irisik, nutritionniste et éducatrice en nutrition.  Travaille quotidiennement

avec des enfants, organise des ateliers et des activités éducatives. Elle éduque

également le personnel de la maternelle.

  Travaille aussi avec la Fondation scolaire Wealthy Health Association.



• Âge des participants: 3-5

• Nombre maximum de personnes: 12
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