WSZECHNICA RODZICA – GRAFIK I OPIS ZAJĘĆ W SEZONIE 2018/2019
1

Wszechnica RodzicaAkademia Maluszka

Olga Giska

2-4 lata

Poniedziałki 10.0011.30 i czwartki 9.3011.00

140 pln

Ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci, mające przygotować je do
roli przedszkolaka. Plastyka, muzyka, gry i zabawy, nauka
samodzielności i zasad obowiązujących w grupie rówieśników
stanowią świetna bazę dla późniejszych doświadczeń dziecka w
placówce przedszkolnej.

2

Wszechnica RodzicaPoczytanki

Beata Jankowska-Tzimas

0-99 lat

Poniedziałek
godz.9.15-10.00

bezpłatne

Rodzinne spotkania z książką; czyta, inscenizuje i gra, a nawet
śpiewa p. Beata – aktorka teatru Syrena. Fantastyczna okazja do
wszechstronnego rozwoju i rozbudzania pasji czytania wśród
dzieci, rozbudzenia ich wyobraźni i kreatywności na całe życie.

3

Wszechnica RodzicaGORDONKI

Music Baby Art

0-3 lata

Wtorek godz.11.0011.30

80 pln

Rozśpiewane zajęcia rodzinne, mające na celu stymulowanie
rozwoju muzycznego dziecka, rozwijanie zdolności
muzycznych i kształtowanie języka muzycznego.

4

Wszechnica RodzicaMagdalena Wojewoda
GLOTTOzabawy już od
pełzania

5-18 m-cy Środa godz.9.15-9.55

80 pln

Zajęcia językowo-muzyczne dla niemowląt, uwrażliwiające
dzieci na bodźce słuchowe, które warunkują jego późniejszy
sukces podczas nauki czytania, pisania, języków obcych.
Zajęcia rozwijają dziecięca mowę , ćwiczą prawidłowa
wymowę głosek, rozwijają umiejętności społeczne.

5

Wszechnica Rodzica –
Wesołe półnutki Glotto

Magdalena Wojewoda

1,5-2,5 lata Środa godz.10.0010.40

80 pln

Zabawy ruchowe przy muzyce, które rozwijają potencjał
intelektualny i poznawczy dzieci. Zabawy muzyczne
rozbudzają naturalną ciekawość poznawania tajemnic świata
dźwięków, które stymulują rozwój społeczny, emocjonalny i
ruchowy dzieci.

6

Wszechnica RodzicaDwujęzyczne półnutki
GLOTTO

Magdalena Wojewoda

1,5-2,5 lata Środa godz.10.4511.25

80 pln

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe dzieci, tworzą bazę
do sukcesu dziecka w przyszłości w przyswajaniu języków
obcych. Zabawy muzyczno-ruchowe przybliżają dzieciom świat
języka angielskiego oraz polskiego.

7

Wszechnica Rodzica –
GLOTTOzabawy z
piosenką

Magdalena Wojewoda

2,5-4 lata

Środa godz.11.3012.10

80 pln

Niezwykle skuteczna, oryginalna nauka czytania i pisania do
tańczenia i śpiewania. Zabawy dydaktyczne z muzyką,
prowadzi autorka płyty z książeczką Glottozabawy z piosenkąMagdalena Wojewoda. Dzieci poznają świat dźwięków mowy i
ćwiczą umiejętności niezbędne w nauce czytania i pisania.

8

Wszechnica RodzicaZajęcia ruchowoumuzykalniające.
Logorytmika

Magdalena Woźniak

1,5-3 lata

Czwartek godz.11.4512.30

60 pln

Bazą są trzy metody - C. Orffa, R. Labana i E. E. Gordona,
czyli w skrócie: słowo, muzyka i ruch, które wzajemnie się
przenikają. Celem zajęć jest rozwój społeczny, emocjonalny i
ruchowy dzieci oraz doskonalenie funkcji wzrokowych,
słuchowych i ruchowych, ich koordynacja, a także rozwój
orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Ponadto
dzięki urozmaiconym metodom i technikom zajęcia te sprzyjają
rozwojowi dziecięcego potencjału poznawczego.

9

Wszechnica rodzica –
Wesołe Nutki-Rytmika

Urszula Wardziak-Antczak 2-4 lata

Czwartek godz.16.30 – 60 pln
17.15

Zajęcia przygotowują dzieci do lepszego funkcjonowania
emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Poprzez śpiew,
taniec, grę na instrumentach, ćwiczenia ruchowe i zabawy przy
muzyce dzieci wzbogacają zasób słów, ćwiczą pamięć, uczą się
poprawnej dykcji, rozwijają koordynację słuchowo-ruchową.
Podczas zajęć wytwarza się w dziecku nawyk prawidłowej
postawy ciała i prawidłowego oddychania. Oprócz tego kształci
się
motoryka,skoczność,zwinność,szybkość,wytrzymałość,zwinnoś
ć,zręczność i gibkość.

Anna AleksandrowStańczak (Anna Baran)

1,5-2,5

Piątek godz.9.15-10.00 55,00 pln

oraz

oraz

2,5-4 lata

10.10-10.55

Radość z działania, rozwój sprawności motorycznej i
wrażliwości artystycznej, poznawanie możliwości autoekspresji
twórczej, praca w grupie, rozbudzania kreatywności i
wyobraźni – oto zalety zajęć plastycznych dla dzieci. Zajęcia
motywują także do podejmowania nowych wyzwań i pomagają
w wyrabianiu samodzielności. Budują poczucie własnej
wartości i sprawstwa u dzieci. Nieocenione w rozwoju dziecka.

0-99 lat

Piątek godz.11.1012.00

10 Wszechnica RodzicaPlastyka Malucha
(dwie grupy wiekowe)

11 Wszechnica RodzicaBaby Joga

Ewa Biała

60 pln

Regeneracja kobiety po porodzie, odzyskanie sylwetki sprzed
porodu, wzmacniania układu mięśniowego i nerwowego u
niemowlęcia do 3 m-ca życia, wzmacnianie więzi mamadziecko. Mamy uelastyczniają i wzmacniają swoje ciało i
nadają mu gibkość. Joga to także dobra okazja do wyciszenia,
zatrzymania się i samorozwoju.

