Zielona Góra 7.09.2021

W odpowiedzi na telefoniczne zapytanie dotyczące możliwości organizacji zajęć dodatkowych w Państwa żłobku,
przygotowałyśmy dwie propozycje dla Rodziców.
ZAJECIA 1
LogoSensoryka© - zajęcia wspierające rozwój mowy oraz rozwój sensomotoryczny i psychoruchowy dzieci.
Oparte na angażowaniu: zmysłów, małej i dużej motoryki, aparatu mowy. Zabawy sensoryczne wzbogacone o
wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk, piosenkę rymowankę. Zapraszamy uczestników do świata zmysłów,
manipulowania, doświadczania, rozwijania świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni oraz mowy
i komunikacji. Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej – doświadczają, jednocześnie wzbogacają
słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, usprawniają się ruchowo, komunikują się oraz nawiązują więź z
rówieśnikami poprzez wspólną zabawę i ruch.
Prowadzenie: Kinga Górska - pedagożka, animatorka kultury, choreografka, instruktorka Pilates i trener
personalny Pilates CORETMStability, tancerka Physical ArtHouse. Ukończyła szkolenie LogoSensoryka© oraz kurs
Terapii Tańcem i Ruchem w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie. Pomysłodawczyni
i współtwórczyni projektu Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru, nauczyciel Pracowni Kreatywnej w MCKiE
Dom Harcerza w Zielonej Górze, choreograf grup przedszkolnych w Szkole Tańca Gracja w Zielonej Górze.
Prowadzi warsztaty taneczno-ruchowe, pedagogiczno-teatralne, plastyczne.
Grupy: 3x10 os. Czas trwania zajęć: 20 min.
Możliwy termin realizacji zajęć: poniedziałek 9:30-12:00
Np. gr. I 10:00-10:20, gr. II 10:30-10:50, gr. III 11:00-11:20
Średnia opłata miesięczna: 60zł (15zł/zajęcia). Opłata uzależniona od liczby roboczych poniedziałków w miesiącu.

ZAJĘCIA 2
SensoMuzyka - zajęcia sensoryczno-muzyczne Podczas zajęć doświadczamy odmienności struktur, rozmaitości
dźwięków, podczas wspólnej zabawy. Rozwijamy wszystkie zmysły, sprawność małej i dużej motoryki, poprzez
ruch, śpiew, taniec. Robimy domową ciastolinę i przeprowadzamy doświadczenia z jadalnych składników. Każde
spotkanie ma indywidualny i niepowtarzalny scenariusz dostosowany do wieku oraz do potrzeb uczestników.
Bawimy się tematycznie, zgodnie z porami roku oraz uwzględniając ważne wydarzenia z kalendarza.
Prowadzenie: Paulina Bartlińska – pedagog, nauczyciel w szkole podstawowej i przedszkolu, animator kultury i
sportu, certyfikowany doradca żywieniowy.
3 grupy po 10 os. Czas trwania zajęć: 15 min.
Możliwy termin realizacji zajęć: piątek 8:30-10:00.
Np. gr. I 9:00-9:15, gr. II 9:20-9:35, gr. III 9:40-9:55
Średnia opłata miesięczna: 40zł (10zł/zajęcia) Opłata uzależniona od liczby roboczych piątków w miesiącu.

W przypadku zainteresowania zajęciami prosimy o kontakt telefoniczny: 507 77 19 78

Sylwia Misiak, Małgorzata Stysińska
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zajęcia dla dzieci: Sylwia Misiak +48 507 77 19 78
Zajęcia dla dorosłych: Małgorzata Stysińska + 48 603 774 133
e-mail: centrumbliskosci@gmail.com

