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1.

Język Polski

poniedziałek

„Na start”

14:50 – 16:30

9 – 17

6

Język polski na start to zajęcia wyrównujące braki
i kształtujące w zakresie poprawności użycia języka
polskiego. Pracujemy nad gramatyką, ortografią
i poprawnością stylistyczną wypowiedzi. Szukamy
zatrudnimy instruktora. ciekawych określeń językowych.

2

Wokal

wtorek i

13 + l

4

Zajęcia grupowe, mające na celu rozwój umiejętności

czwartek

wokalnych i wrażliwości muzycznej

19:10 – 19:55

z elementami ruchu scenicznego. Praca odbywa się
w oparciu o piosenki dziecięce, młodzieżowe
i popularne, a zwieńczona jest koncertami.

3.

Zabawy ze

czwartek 17:30 10 - 12

sztuką

– 19:00

5

Podczas zajęć tworzymy ciekawe kompozycje
przestrzenne i płaskie dotyczące tematów skupiających się
zarówno na architekturze miasta, budynków, różnego
rodzaju konstrukcji, krajobrazu, jak i terenów zielonych.

Zajmujemy się również projektowaniem wnętrz oraz
wykonywaniem do nich dekoracji artystycznych,
a także przedmiotów o praktycznym zastosowaniu.
Twórcze działania odbywają się przy wykorzystaniu
różnego rodzaju materiałów, co stanowi dodatkowy
stymulator rozwoju dziecięcej wyobraźni oraz
kreatywności. Poza wykonywaniem ciekawych prac
dzieci tworzą również przez cały rok szkolny album
inspiracji architektonicznych, poznając w ten sposób
jednocześnie tajniki introligatorstwa, scrapbookingu oraz
sitodruku. Podczas każdego omawianego tematu
uzupełniamy go o ciekawe informacje tekstowe i wizualne
ze świata sztuki dotyczące przykładowo architektów,
projektantów, stylów, obiektów, czy też przestrzeni.
Celem zajęć jest rozwijanie zdolności manualnych,
kreatywności, myślenia abstrakcyjnego, umiejętności
stosowania rozwiązań nieopartych na schematach, a także
kształcenie wrażliwości artystycznej, zaciekawienie

sztuką, działaniami plastycznymi, technicznymi i
rękodzielniczymi. Udział w proponowanych
aktywnościach artystycznych oraz przekształcanie
fantazyjnych pomysłów w oryginalne wytwory użytkowe
i dekoracyjne umożliwia poznanie rozmaitych technik,
zagadnień artystycznych i środków wyrazu pozwalających
na dalszy rozwój kreatywności uczestników zajęć.
4.

8

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci nieuczęszczających

Akademia

poniedziałek

3

Malucha

9:30 – 11:00

(ukończone)

do przedszkola, które kształcą u dzieci nie tylko zdolności

-5

manualne, wyobraźnię, kreatywność, postrzeganie
przestrzenne, umiejętność koncentracji uwagi,
spostrzegawczość i wspierają proces logicznego myślenia,
ale również uczą dobrej samodzielności, pracy w zespole
oraz wspierają proces logicznego myślenia. Uczestnicy
spędzają czas w aktywny i twórczy sposób, a także uczą
się funkcjonowania w grupie. Mając okazję spotkania się
z rówieśnikami przyswajają zasady wspólnej zabawy.
W programie między innymi:

• aktywności muzyczno – ruchowe
•

gimnastyka ogólnorozwojowa

•

zabawy konstrukcyjne

• działania plastyczno-manualne
• zabawy tematyczne
•

mini eksperymenty

• gry edukacyjne
W trakcie zajęć przewidujemy czas na drugie śniadanie,
dlatego prosimy rodziców i opiekunów o zabranie posiłku
dla dziecka
5.

Plastyka

środa

6+

8

13:00 – 14:30

Przekazywanie wiedzy i działalności praktycznej
w dziedzinie sztuk pięknych z wyszczególnieniem
plastyki. Pobudzenie wyobraźni, wskazówki technicznotechnologiczne w plastyce. Przygotowanie do egzaminów
w szkołach artystycznych.

6.

Plastyka

piątek
9:00 – 10:30

6+

5

Przekazywanie wiedzy i działalności praktycznej
w dziedzinie sztuk pięknych z wyszczególnieniem
plastyki. Pobudzenie wyobraźni, wskazówki techniczno-

technologiczne w plastyce. Przygotowanie do egzaminów
w szkołach artystycznych.
7.

Ceramika

czwartek 15:10 6+
– 15:55

8

Wyposażenie pracowni w profesjonalne narzędzia,
materiały, piec umożliwiają stworzenie rzeźby,
płaskorzeźby, czy przedmiotów użytkowych na wysokim
artystycznym poziomie. Zajęcia wspomagają rozwój
manualny, wyobraźnię, motorykę ręki, itp. Przygotowanie
do egzaminów
w szkołach artystycznych

