ZAJĘCIA
ZAJĘCIA BEZPŁATNE:
1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Języki obce:
Optymalną fazą rozwojową dziecka do przyswojenia fonologii języka jest okres między 3 a 5 rokiem
życia. W okresie od 4 do 8 roku życia najsprawniej działa aparat pozwalający na imitację, a mózg
charakteryzuje się największą plastycznością i zdolnością do akwizycji języka. Małe dzieci cechuje
ponadto plastyczność organów wymowy, spontaniczność, brak lęku przed mówieniem, co daje
przewagę uczenia się dzieci nad dorosłymi. U dzieci wcześnie rozpoczynających naukę języka
obcego wykształcają się na płaszczyźnie fonetycznej właściwości językowe i fizjologiczne pomocne
w opanowaniu różnych języków.
Język angielski (2 razy w tygodniu)
Zajęcia prowadzi Urszula Raczek.
Podczas zajęć z języka angielskiego kładzie się nacisk na kształtowanie motywacji do nauki języka
poprzez miłą atmosferę na zajęciach. Stosuje się metody i techniki pracy dostosowane do dzieci.
Proponuje się nauczanie poprzez działanie, odkrywanie i przyswajanie, w którym wiele miejsca
zajmują gry i zabawy, piosenki, wiersze, ćwiczenia dramą. Ponieważ małe dzieci charakteryzuje
stała potrzeba ruchu, nauka oparta jest na aktywności i elementach reagowania całym ciałem
(metoda TPR). W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne formy ekspresji: teatralna, plastyczna
i muzyczna.
Język niemiecki (2 razy w tygodniu)
Zajęcia prowadzi Agnieszka Grabowska.
Zajęcia prowadzone są metodą autorską, polegającą na wykorzystaniu konkretu, którego dzieci
dotykają, czy próbują, np. prawdziwy owoc. Nauka ma na celu rozumienie i reagowanie podczas
wykonywania codziennych czynności, jak np. podczas posiłków, np. Ich habe Durst (chce mi się pić),
czy podczas czynności wykonywanych w toalecie, np. Ich muss Pipi machen (muszę do toalety) itd.
Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim. Pacynką, która towarzyszy dzieciom podczas zajęć jest
Miś Leo z Niemiec, który uwielbia piosenki, wierszyki, gry, konkursy, zabawy ruchowe, czy zabawy
plastyczne.
3. Nauka pływania na przedszkolnym krytym basenie (1 raz w tygodniu)
Zajęcia, na podstawie specjalnie przygotowanego przez siebie Systemu Szkolenia KACPER, prowadzi
trener Sławomir Bieguński. Grupy na basenie dobierane są pod kątem umiejętności dzieci, dlatego
nawet w środku roku możliwa jest zmiana grupy, jeśli dziecko dokona dużych postępów lub
przeciwnie, z różnych powodów, nastąpi w jego umiejętnościach regres.
4. Zajęcia sportowe z piłką (1 raz w tygodniu)
Zajęcia na podstawie konspektów programu „Przedszkole i piłka” prowadzą trenerzy
Przedszkoliada.pl - Bartosz Warachowski i Rafał Wieliński.

5. Zajęcia rytmiczno – taneczne (1 raz w tygodniu)
Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina, prowadzą je: Aneta Buze i Anna Mospinek .
6. Religia (1 raz w tygodniu)
Chętnym starszakom o Panu Bogu opowiada proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Załomiu - ks.Dariusz Kiljan.

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:
Opłaty za zajęcia dodatkowe wnoszone są z góry. Spóźnienie lub nieobecność dziecka na zajęciach
nie skutkuje obniżeniem lub anulowaniem opłat, czy wyznaczeniem dodatkowych zajęć. Zajęcia
korekcyjne opłacane są z dołu, należność obliczana jest za faktyczną obecność dziecka na zajęciach.
1. Zajęcia taneczne
Zajęcia prowadzi Andrii Ulitko; opłata 45 zł/m-c.
2. Szachy
Zajęcia dla 4-6 latków prowadzi pan Bartosz Pułka Wiceprezes Klubu Szachowego „Gryf Szczecin”;
opłata 40 zł/m-c.
3. Zajęcia korekcyjne
Realizowane na podstawie zaświadczenia od lekarza ortopedy, prowadzi terapeutka Daria
Putkiewicz; opłata 20 zł za zajęcia.

