OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU
TRAMPOLINE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

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: Robert Gałek, Przedszkoliada.pl
Wiek uczestników: 3-5
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.)
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ RAZ NA DWA TYGODNIE.
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 8 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
Zakres poznanego słownictwa będzie systematycznie poszerzany i obejmie
następujące działy: kolory, liczebniki, części ciała, części twarzy, zabawki, zwierzęta,
produkty spożywcze, ubrania, przymiotniki opisujące odczucia, nazwy wybranych
czynności, środki transportu. W trakcie zajęć dzieci nauczą się piosenek, rymowanek,
wezmą udział w grach i pracach plastycznych. Aby uatrakcyjnić naukę, podczas lekcji
wykorzystywane będą flash cards, pacynka, przedmioty z otoczenia dzieci, nagrania
CD i DVD. Dodatkową pomocą podczas lekcji będzie kurs języka angielskiego dla
przedszkolaków Happy Hearts 1 opublikowany przez wydawnictwo Express
Publishing.
Prowadząca- Alicja Kowalczyk, anglista, nauczyciel mianowany, posiada certyfikat
CPE. Swoje lekcje uatrakcyjnia licznymi grami, piosenkami, aktywnościami
wymagającymi zaangażowania ze strony uczniów.
Wiek uczestników: 4-5
Maksymalna liczba uczestników: 12

ENGLISH FOR BEGINNERS
Podczas zajęć z grupami początkującymi dzieci osłuchają się z melodią języka
angielskiego, nauczą się reagować na proste polecenia w języku angielskim,
poznają podstawowe słownictwo opisujące ich otoczenie.
Nauka będzie odbywała sie poprzez zabawę, śpiewanie piosenek, powtarzanie
rymowanek, oglądanie krótkich filmów, kolorowanie, wykonywanie prac plastycznych.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące pomoce: karty obrazkowe,
plakaty, pacynka, zabawki, przedmioty z otoczenia dzieci, nagrania CD.
Dodatkowym źródłem usprawniającym naukę będzie kurs języka angielskiego dla
przedszkolaków Happy Hearts Starter opublikowany przez wydawnictwo Express
Publishing.
Prowadząca- Alicja Kowalczyk, ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia
angielska. Posiada certyfikat CPE z języka angielskiego oraz stopień nauczyciela
mianowanego. Swoje lekcje uatrakcyjnia licznymi grami, piosenkami, aktywnościami
wymagającymi zaangażowania ze strony uczniów.
Wiek uczestników: 3-4
Maksymalna liczba uczestników: 12

SMAK NA ZDROWIE ( Kącik kucharski)
Warsztaty kulinarne składające się z części teoretycznej (poznawania produktów
poprzez zabawę )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.
Prowadząca: Ewa Basista- szef kuchni przedszkola Trampoline,
Wiek uczestników: 3-5
Maksymalna liczba osób: 12

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
Zajęcia kształtują nawyk trzymania prawidłowej postawy,rozwijają wszystkie cechy
motoryczne-szybkość, gibkość, skoczność oraz poprawiają koordynacje ruchową. Są
to fantastyczne zajęcia uzupełniające oraz wprowadzające do każdej dyscypliny
sportu.
Prowadząca: Aleksandra Obłuska, wielokrotna Mistrzyni Warszawy i Mazowsza,
finalistka Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży. Zdobywczyni drużynowego Pucharu
Polski. Sędzia Polskiego Związku Gimnastycznego.
WIEK UCZESTNIKÓW: 4-5 lat ( tylko dziewczęta)
Maksymalna liczba osób: 14

PROGRAMOWANIE
„Programowanie uczy jak myśleć”. To cykl innowacyjnych warsztatów, które
prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających doświadczenie w
pracy z dziećmi. W sposób efektywny rozbudzona zostaje ciekawość poznawcza
dzieci. Podstawy programowania łączą w sobie nowe technologie i edukacje. Zajęcia
te gwarantują doświadczenie inspirujących przygód w otoczeniu nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Prowadząca: Inez Nalewajek- Wielka Szkoła Małych, psycholog prowadzący
program łączący edukację i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
WIEK UCZESTNIKÓW : 4-5 lat
Maksymalna liczba osób: 15

