MatSensorki to zabawy z obszarów:
● porównywania i klasyfikowania, - sortowania przedmiotów pod
względem wielkości, ciężkości, koloru, kształtu czyli praca na
zbiorach
● szeregowania i grupowania ze względu na cechy matematyczne tj.
pusty, pełny, duży, mały, następny, kolejny, pasujący czy
niepasujący.
● orientacji w przestrzeni -pod, nad, obok… - poznawania świata z
poziomu zmysłów,
● usprawniania “małej motoryki”,
● rozwijania poczucia rytmu, -doskonalenia koordynacji wzrokoworuchowej,
● kształtowania świadomości własnego ciała

ZAPISY: 604-151-611 lub info@pomponart.pl
KOSZT:jednorazowe wejście (45 minut): 50 PLN /
karnet (4 zajęcia): 180 PLN

Zajęcia BYSTRY UMYSŁ wszechstronnie aktywizują umysł
małego dziecka i rozwijają jego inteligencję. Kształtują
umiejętności matematyczne, przyrodnicze, humanistyczne,
muzyczne i językowe. Stymulują nie tylko umysł, ale i całe
ciało ponieważ zostały wzbogacone o dziecięcą jogę.
Korzyści z udziału w zajęciach "BYSTRY UMYSŁ":
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

osłuchanie z językiem obcym,
lepszy słuch,
lepsza spostrzegawczość,
lepsza pamięć,
łatwość czytania w wieku szkolnym a nawet przedszkolnym,
profilaktyka dysleksji,
umiejętność liczenia w pamięci,
większa kreatywność,
bogatsza wyobraźnia,
umiejętność kontroli emocji,
zacieśnienie więzi z rodzicem,
docelowo sukcesy szkolne i zawodowe

ZAPISY: 792 - 212 - 192 lub na stronie Małego Erudyty
KOSZT:jednorazowe wejście (45 minut): 35 PLN /
karnet (4 zajęcia): 120 PLN

Taniec to wspaniała forma zabawy, którą po zajęciach można
kontynuować również w domu.
Podczas przygody z tańcem dzieci poznają podstawowe kroki
i figury taneczne, a każdy układ tańczony jest do znanych
i uwielbianych przez dzieci utworów.
Podczas zajęć Wasze pociechy poznają obcojęzyczne utwory,
których słowa odzwierciedlane będą przez ruchy ciała i
elementy tańca.

ZAPISY: 512 - 135 - 868 lub aniasamba2@wp.pl

KOSZT:jednorazowe wejście (45 minut): 50 PLN /
karnet (4 zajęcia): 180 PLN

Zajęcia ogólnorozwojowe, dzięki którym dziecko kształtuje
wszystkie cechy motoryczne. Są one prowadzone w formie
gier i zabaw z dominacją elementów przepychania
i przeciągania, a także przenoszenia.
W trakcie tych ćwiczeń mały sportowiec nauczy się jak w
bezpieczny sposób upadać. Wielka wagę przykładamy do
zasad fair play. Rozwijamy nasze umiejętności zarówno
indywidualnie jak i w grupach.
Dzięki zajęciom sportowym wzrasta pewność siebie oraz
odwaga.

ZAPISY: 512 - 135 - 868 lub aniasamba2@wp.pl

KOSZT:jednorazowe wejście (30 minut): 40 PLN /
karnet (4 zajęcia): 120 PLN oraz jednorazowe wejście (45
minut): 50 PLN / karnet (4 zajęcia): 180 PLN

Zajęcia dla każdego dziecka, które chce rozpocząć swoją
przygodę ze sportem. To ćwiczenia ogólnorozwojowe,
doskonale wpływające na koordynację psychoruchową
i integrację sensoryczną.
Dziecko nabywa umiejętności akrobatyczne takie jak
przewroty „fikołki”, stania na rękach, „gwiazdy” z ogromną
radością, ucząc się równocześnie koncentracji i wykonywania
ćwiczeń w bezpieczny sposób. Zajęcia w tej grupie wiekowej
prowadzone są w charakterze zabaw, tak by dzieci
w atrakcyjny sposób uczyły się nowych ćwiczeń
i chętnie je powtarzały.
Wzmacniamy i rozciągamy mięśnie dzięki czemu poprawia
nam się sylwetka, estetyka ruchu i świadomość ciała

ZAPISY: 512 - 135 - 868 lub aniasamba2@wp.pl

KOSZT:jednorazowe wejście (30 minut): 40 PLN /
karnet (4 zajęcia): 120 PLN

Nasze Gordonki to zajęcia umuzykalniające inspirowane
metodą E.E. Gordona. Polegają na stymulowaniu rozwoju
muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym
celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie
języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie
wszechstronnego rozwoju dziecka.
Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę,
improwizować ją, w pierwszej kolejności za pomocą swego
najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos.
Ponadto nasze dziecko uczy się harmonijnego
i rytmicznego poruszania się, które jest
podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.
Zajęcia prowadzi Akademia MusicBABYart, która powstała
z myślą o wprowadzeniu do polskiej edukacji muzycznej
nowatorskiego modelu nauczania muzyki według teorii
umuzykalniania dzieci i niemowląt Edwina Eliasa Gordona.
Naszym głównym celem jest rozwijanie muzykalności dzieci
już od jak najwcześniejszych chwil ich życia. Kontakt z muzyką
ma być dla nich przyjemnością i źródłem satysfakcji.

ZAPISY: 604-151-611 lub info@pomponart.pl
KOSZT:jendorazowe wejście (45 minut): 45 PLN / karnet
(4 zajęcia): 180 PLN

Rodzice często pytają: Jak to się dzieje, że już po pierwszej
lekcji dziecko samo podśpiewuje piosenki po francusku lub
potrafi się przedstawić w obcym języku? Praca z dziećmi jest
niezmiernie trudna, ale daje ogromną satysfakcję.
Dzieci nie umieją udawać, że coś im się podoba i nie będą
siedzieć spokojnie 45 min. jeśli lekcja jest nudna. Dlatego
nasze lekcje to prawdziwa przygoda. Maluchy nie mogą się
doczekać kolejnego punktu i często pytają: co będzie dalej?
Jeśli uczymy się o owocach, to odkrywamy je, wąchamy,
smakujemy, robimy wspólnie sałatkę.
Zajęcia oparte są głównie na metodach: SPIRALI kiedy to
wprowadzając nowy materiał wciąż wracamy do tego, czego
nauczyliśmy się wcześniej, oraz TPR (Total Physical Response)
reagowanie całym ciałem.
Wspólne zabawy paluszkowe, plastyczne, wspierające rozwój
wszystkich zmysłów pozwalają dziecku bardzo szybko zacząć
komunikować się w języku obcym- najpierw poprzez piosenki,
wierszyki, rymowanki, aby wkrótce przejść do normalnej
konwersacji.

9.30- 10:00grupa początkująca (1,5 - 3 lat)
10.05- 11:20grupa zaawansowana, szkolna (8 - 10 lat)
11.25- 12:25grupa średniozaawansowana szkolna (6 -8 lat)
12.30- 13:10grupa średniozaawansowana od (4 - 6 lat)

ZAPISY:
608 - 224 - 856 lub
katarzyna.sokolowska@dziecinajezykach.pl

KOSZT:
Grupa początkująca (30 min) / Grupa średniozaawansowana
(40 min):
Wejście jednorazowe 40 zł
W karnecie 30 zł (4 wejścia 120 zł (4 zajęcia)
Grupa średniozaawansowana szkolna (60 min):
Wejście jednorazowe 45 zł
W karnecie 150 zł (4 zajęcia)
Grupa zaawansowana szkolna (75 min):
Wejście jednorazowe 45 zł
W karnecie 160 zł (4 zajęcia)

