
Zajęcia dodatkowe – płatne
rok szkolny 2022 – 2023
Zapisy na liście w przedszkolu do 16 września.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku według planu zajęć. 
  

Balet 

Lekcje baletu prowadzone są do muzyki klasycznej przez dyplomowaną
tancerkę, która zapoznaje grupę z podstawowymi prawami rządzącymi
światem tańca.

W  toku  nauki  dzieci  poznają  baletowe  pozy  oraz  ich  nazewnictwo
(w języku  francuskim),  podstawowe  pozycje  rąk  i  nóg,  ćwiczą
dyscyplinę ciała oraz koordynację,  uczą się wyrażania emocji ruchem
oraz muzykalności. 

Dzieciom  przekazywana  zostaje  fundamentalna  wiedza  na  temat
techniki baletu klasycznego.

Podczas zajęć szczególny nacisk kładę na indywidualne podejście  do
dziecka oraz rozbudzenie  zamiłowania do tej  pięknej  sztuki  jaką jest
balet.

Ilość dzieci w grupie: min 7 osób, max 15
Zajęcia: raz w tygodniu (  45 minut)  
Miesięczna opłata stała: 80 zł.

                      



Taniec ludowy i śpiew

Uczestnictwo  w  zajęciach  pozwoli  poznać  tradycyjne  polskie  tańce
narodowe,  regionalne  oraz  przyśpiewki  ludowe.  Na  zajęciach  dzieci
poznają piękno dziedzictwa narodowego. Uczą się szacunku do polskiej
tradycji poprzez wspaniałą zabawę.

Monika Muszka to instruktor z bogatym wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, artystka PZLPiT MAZOWSZE.

Ilość dzieci w grupie: min 8 osób
Zajęcia: 1x w tygodniu (30 minut)
Miesięczna opłata stała: 60 zł lub 75 zł 

(jeżeli w miesiącu jest 5 poniedziałków)

Taniec

Program zajęć przedszkolnych skierowany jest specjalnie do dzieci w 
wieku 3-6 lat i obejmuje naukę podstaw tańca towarzyskiego takich jak:

 Samba,
 Cha-cha-cha,
 Walc angielski,
 Walc Wiedeński,

Podczas nauki tańca wprowadzamy elementy dramy oraz korektywy,
dbamy o ogólny rozwój fizyczny naszych dzieci.
Dzieci  poznają  również  inne  rodzaje  tańców  np.  Disco,  Hip-hop,
Polka, Makarena, Rock & Roll, Irlandzki a także formy autorskie (np.
„czekolada”, „taniec robotów”, „literki”,„waka waka” etc).
Zajęcia prowadzone są w sposób zabawowy, dostosowany do dzieci w
wieku  przedszkolnym,  pozwalającym na  doskonały  rozwój  psycho-
ruchowy dzieci.

Warsztaty są prowadzane przez doświadczonego instruktora tańca.

Ilość dzieci w grupie: min 8 osób
Zajęcia: 1x w tygodniu (30 minut)
Miesięczna opłata stała: 60 zł



Akrobatyka

ACRO  KIDS  to autorski  program  zajęć  akrobatycznych
i ogólnorozwojowych składających się z elementów gier zespołowych,
lekkoatletyki oraz akrobatyki.

Na zajęciach uczymy się poprzez zabawę. Po naszych zajęciach dziecko
jest przygotowane motorycznie do każdego innego sportu!

Od wielu lat działamy na terenie województwa mazowieckiego a nasze
zajęcia  cieszą  się  dużą  popularnością.  Rodzinną  atmosferą  budujemy
zaufanie.  Dysponujemy  profesjonalną  kadrą  trenerską.  Jesteśmy
przekonani, że dziecko sprawnie fizycznie to dziecko, które ma poczucie
własnej wartości,  jest  pewne siebie i  potrafi  poradzić sobie w każdej
sytuacji.

Podczas zajęć zapewniamy niezbędny sprzęt sportowy w tym dmuchaną
ścieżkę gimnastyczną.

Ilość dzieci w grupie: min 8 osób
Zajęcia: 1x w tygodniu (30 minut)
Miesięczna opłata stała: 80 zł



Bricks4Kidz®
[czyli po prostu Klocki dla Dzieci]

To  stworzony  w  USA koncept,  obecny  w  ponad  30  krajach,  także
w Polsce. To pomysł i metodyka prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku
3-12  lat.  Bazujemy  na  metodologii  STEM,  która  podąża  za
najnowszymi,  dającymi  w  praktyce  rewelacyjne  wyniki,  trendami
w edukacji.

Tworzymy wyjątkową atmosferę warsztatów, podczas których uczymy,
budujemy,  bawimy… za  pomocą  uwielbianych  przez  dzieci  klocków
LEGO®.

Prowadząc nasze zajęcia, trzymamy się jednej kluczowej zasady: 
Dla dzieci to ZABAWA, dla rodziców to także EDUKACJA!

Czego dokładnie uczymy dzieci? Mnóstwa rzeczy, zacznijmy od tego,
że…  budujemy  i  poszerzamy  ogólną  wiedzę  o  świecie,  uczymy
współpracy,  organizacji  i  porządku.  Wspaniałe,  kreatywne  zajęcia
rozwijają wyobraźnię przestrzenną, doskonale ćwiczą motorykę małą.

Robotyka dla Juniora (6-latki)
Ilość dzieci w grupie: min 8 osób
Zajęcia: 2x w miesiącu (45 minut)
Opłata: 30 zł / 1 zajęcia

Warsztaty z klockami LEGO Classic (4-5 latki)
Ilość dzieci w grupie: min 8 osób
Zajęcia: 2x w miesiącu (45 minut)
Opłata: 22 zł / 1 zajęcia

Warsztaty przedszkolaki Legolaki (3 latki)
Ilość dzieci w grupie: min 8 osób
Zajęcia: 2x w miesiącu (30 minut)
Opłata: 22 zł / 1 zajęcia


