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Edukolandia to unikatowy projekt edukacyjny zapewniający
stabilny, regularny rozwój dziecka na wszystkich

płaszczyznach. Strefę sportową realizuje Sportlandia 
a artystyczną Artlandia. 

Edukolandia wzbogaca wiele innych projektów zapewniając
pełny rozwój dziecka.

Edukolandia

Sportlandia
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To właśnie w Sportlandii Twoje dziecko może zacząć swoją przygodę ze sportem

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1x w tygodniu dla każdej grupy

         Nasze osiągnięcia
                                 - Wicemistrzostwo podczas Spartakiady Przedszkolaków w Tychach

          - 1 miejsce w Turnieju  Hokejowym Przedszkolaków
                           - 1 i 3 miejsce w Międzyprzedszkolnym Turnieju Karate

                                                                   - Udział w pierwszej w Polsce Olimpiadzie
Zimowej dla Przedszkolaków

                                                          - Udział w Śląsko-Małopolskiej Olimpiadzie -
Sportlandia

                                                        - Wicemistrzowstwo w Turnieju Hokeja na lodzie
                                                                    - Udział w Międzynarodowym Turnieju MiniEuro!

 

Jeśli Twoje dziecko ma od 3 do 7 lat i nie może usiedzieć w jednym miejscu, to Sportlandia jest
stworzona dla Niego!

Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej, doświadczonej w pracy z najmłodszymi
dziećmi, Twoja pociecha pozna różne formy ruchu, zobaczy na czym polega aktywność

fizyczna i nauczy się podstaw najpopularniejszych dyscyplin sportowych - nie tylko piłki nożnej.
 

Hokej, siatkówka, koszykówka, a może skok w dal?
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W ramach projektu organizowane są liczne Olimpiady Sportowe!!

- Wykwalifikowani trenerzy piłki nożnej
- Wykwalifikowani instruktorzy lekkoatletyki
- Fizjoterapeuci
- Asystenci sportowi
- Wykwalifikowani instruktorzy gimnastyki
  korekcyjnej i ogólnorozwojowej

Co rozwija?
- Sprawność fizyczną
- Koordynację i koordynację wzrokowo- ruchową
- Szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość
- Umiejętność pracy w zespole
- Orientację przestrzenną

 



Hokej na lodzie

- 1 x w tygodniu w sezonie /wrzesień-kwiecień/

Sekcja hokeja w Naszym przedszkolu rozwija się bardzo dynamicznie. 
Na treningach, które prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów,

dwa razy w tygodniu dzieci uczą się jazdy na łyżwach oraz zasad gry w hokeja. 
Mali hokeiści biorą udział w wielkich wydarzeniach sportowych organizowanych 

na Stadionie Zimowym.

Nasze osiągnięcia
Kilku przedszkolaków trenujących hokej w Naszym przedszkolu - zostało
zauważonych przez trenerów kadry "Tyskich Lwów" oraz "Pionier Tychy
Akademia Hokeja na Lodzie", gdzie zostali powołani do tamtejszych kadr. 

Co rozwija?
- Sprawność fizyczną
- Równowagę, koordynację ruchową i  koordynację wzrokową
- Zwinność i szybkość
- Orientację przestrzenną
- Zdrową rywalizację i umiejętność pracy w zespole
- Umiejętność jazdy na łyżwach

Kto prowadzi?
- Wykwalifikowani trenerzy hokeja na lodzie

- Trenerzy kadry Tyskich Lwów
- Asystenci sportowi

Częstotliwość:
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Dzieci na zajęciach poznają podstawy wschodniej sztuki walki, ale również 
jest to wspaniała forma aktywności ruchowej, która wzmacnia mięśnie, koordynację 

oraz ogólną sprawność fizyczną dziecka. 
Zajęcia prowadzone są w formie zabawy przy wykorzystaniu różnorakiego sprzętu.

Karate

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy

Co rozwija?
- Sprawność fizyczną
- Koordynację, siłę, wytrzymałość,       
   gibkość oraz szybkość
- Koncentrację i skupienie uwagi

Kto prowadzi?
- Sensei z 4 Dan
- Sempai z 1 Kyu Częstotliwość:
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Nasze osiągnięcia
`Wielokrotne sukcesy na turniejach

karate w naszym mieście w tym 
prestiżowe zwycięstwo w

Mistrzostwach Karate w Tychach 



Projekt mający na celu zapewnienie każdemu dziecku w pełni profesjonalnej drogi
szkoleniowej w piłce nożnej. Chłopcy i dziewczynki trenują pod okiem zawodników i

trenerów naszego rodzimego klubu, ale również instruktorów obu płci z wykształceniem
pedagogicznym. Ścisła współpraca z klubem GKS Tychy oraz naszymi licznymi partnerami

daje ogromne możliwości, aby nasi zawodnicy mieli prostą drogę do kariery. 

- Sprawność fizyczną
- Koordynację, koordynację ruchową oraz 
  koordynację wzrokowo - ruchową      
 - Umiejętność pracy w zespole
- Orientację przestrzenną

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Co rozwija? Kto prowadzi?
- Wykwalifikowani trenerzy piłki nożnej

   - Asystenci sportowi
   - Wykwalifikowani instruktorzy

sportów zespołowychCzęstotliwość:
- 1 x w tygodniu dla każdej grupy

- Udział w Meczu 24h - 2017
- Udział w Międzynarodowym Turnieju MiniEuro - 2017

- Udział w Przedszkoliadzie 
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Celem projektu jest zabawa i aktywizacja sportowa dzieci poprzez grę w badmintona.
 To dyscyplina, która fantastycznie łączy elementy techniki, taktyki, szybkości, koordynacji

i sprytu, wszechstronnie rozwijająca, a jednocześnie jest rozrywką dla każdego bez
względu na wiek, czy płeć. To również sposób na kształtowanie osobowości młodych ludzi
w oparciu o wartości takie jak: pracowitość, odpowiedzialność, konsekwencja w dążeniu     
i osiąganiu celu, stosowanie zasad fair play, koleżeńskość, umiejętność pracy w grupie,

zdrowie i sprawność. 
 
 
 
 - Sprawność fizyczną

- Koordynację, koordynację ruchową oraz 
  koordynację wzrokowo - ruchową      
 - Chwytanie i rzucanie
- Zdolności taktyczne/podejmowanie decyzji
- Szybkość i zwinność - zdolność szybkiej zmiany kierunku
- Umiejętność pracy w grupie

Co rozwija? Kto prowadzi?
- Wykwalifikowany nauczyciel na każdej placówce

Częstotliwość:

- 1 x w tygodniu dla dzieci starszych
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Badminton



Akrobatyka to dyscyplina, która rozwija w dzieciach koordynację ruchową i zdolność
rytmicznego poruszania się. Poprawia zwinność i gibkość. To ćwiczenia ogólnorozwojowe,
bardzo wszechstronne, doskonale wpływające na koordynację psychoruchową i integrację

sensoryczną. 
Zapewniają harmonijny rozwój wszystkich cech motorycznych, uczą porozumienia "głowy"

 i "ciała". Dziecko nabywa umiejętności akrobatyczne z ogromną radością, ucząc się
równocześnie koncentracji i wykonywania ćwiczeń w bezpieczny sposób. 

 
 
 
 
 
 
 

- Sprawność fizyczną
- Koordynację, koordynację ruchową oraz 
  koordynację wzrokowo - ruchową      
- Świadomość własnego ciała
- Zwinność oraz gibkość
- Orientację przestrzenną

Co rozwija? Kto prowadzi?

- Wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy 
  akrobatyki sportowej

Częstotliwość:
- 1 x na kwartał dla każdej grupy
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Akrobatyka i el. baletu



Częstotliwość:
- Muzycy
- Plastycy
- śpiewacy
- Dyrygenci
- Tancerze
- Choreografowie
  

NASZE OSIĄGNIĘCIA
- Udział w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Przyrodniczej "Na zieloną nutę" - 2019

- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Eko - miś" - 2019
- Organizacja koncertu:  "100 Lat Polski Niepodległej! w hołdzie Artystom" - 2018

- Udział w Świąteczno-Zimowych Impresjach. - 2018
- Organizacja Koncertu Twórczości Dziecięcej
- Organizacja Gali Oskarków 2017, 2018, 2019

 

Projekt mający na celu edukację artystyczną dzieci oraz realizację celów wynikających 
z potrzeb małych artystów. Przeprowadzamy zajęcia sceniczne, plastyczne, muzyczne, taneczne,

teatralne i wiele innych a także organizujemy spektakle, przeglądy artystyczne 
i wielkie wydarzenia kulturalne.

Kto prowadzi?

- Kreatywność i wyobraźnię
- Wrażliwość artystyczną
- Zdolności manualne
- Motorykę małą i dużą
- Wyrażanie emocji poprzez sztukę
- Koordynację wzrokowo - ruchową
- Koncentrację
      

Co rozwija?

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy
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Artlandia
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Muzykolandia
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Goście specjalni
Sportowcy

Artyści

Karolina Naja

Ireneusz Krosny
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Osoby prezentujące swoje zawody:



Teatr Belfegorek
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Kinoteka dla dzieci

Program edukacyjny wprowadzający dzieci do świata filmu,

postaci , kostiumów i pracy przed kamerą 

Autorski program Fundacji Multiintegra złożony z różnorodnych form
edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz
kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów,

nauczycieli oraz rodziców.
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Zajęcia odbywają się w auli 
widowiskowo-teatralnej przedszkola 

Sportart



Projekt obejmuje zajęcia artystyczne, muzyczno - taneczne oraz teatralne, 
które odbywają się w MDK-u w Tychach.

Co rozwija?

- Kreatywność i wyobraźnię
- Wrażliwość artystyczną
- Zdolności manualne
- Motorykę małą i dużą
- Wyrażanie emocji poprzez sztukę
- Koordynację wzrokowo - ruchową

      

Kto prowadzi?
- Plastycy
- Tancerze
- Choreografowie

Częstotliwość:

- 1 x w miesiącu 

Warsztaty artystyczne M
DK
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- 1 x w tygodniu dla każdej grupy

Projekt ma na celu zapoznać dzieci z różnymi elementami tanecznymi. 
Poprzez taniec dzieci doskonalą koordynację, koncentrację, poczucie rytmu oraz ogólną

sprawność ruchową.

- Tancerze
- Choreografowie

Co rozwija?
- Sprawność fizyczną
- Poczucie rytmu
- Orientację przestrzenną
- Koordynację ruchową i panowanie nad 
  własnym ciałem

      

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

Taniec Nowoczesny
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- Poczucie rytmu
- Psychomotorykę
- Orientację wzrokowo - przestrzenną
- Świadomość własnego ciała
- Wiarę we własne możliwości

      

- Tancerze
- Choreografowie

Co rozwija? Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy

Taniec regionalny
Edukacja regionalna jest ważnym aspektem nauki młodego pokolenia Polaków. 

Taniec regionalny związany z Górnym Śląskiem zwiększy poczucie przywiązania dzieci 
do Małej Ojczyzny. Poznawanie historii Małej Ojczyzny za pomocą tańca będzie bardziej

trafiało do przedszkolaków.
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Projekt Patriotyczny

Założeniem głównym projektu jest kształtowanie postawy szacunku do historii naszego
kraju, właściwego zachowania podczas uroczystości oraz budowanie poczucia

tożsamości indywidualnej oraz grupowej. 

- Każdy wychowawca w swojej grupie,
  pod okiem koordynatora projektu

Co rozwija?
- Wiedzę na temat ojczyzny, ważnych 
  wydarzeń, tradycji i historii
- Kształtowanie postawy patriotycznej 
  i społecznej

      Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1 x w miesiącu dla każdej grupy
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- Orientację przestrzenną
- Funkcje percepcyjne, poznawcze i społeczne
- Koncentrację, pamięć i myślenie
- Umiejętności matematyczne
- Umiejętności szybkiego podejmowania decyzji  

   

Projekt realizowany razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz IQ edu Tychy: zajęcia 
z elementami matematyki. Edukacja przez sport to najfajniejsza forma przyswajania 

i utrwalania wiedzy.
 

- Wykwalifikowani trenerzy piłki nożnej
- Wykwalifikowani instruktorzy lekkoatletyki
- Fizjoterapeuci
- Asystenci sportowi
- Wykwalifikowani instruktorzy gimnastyki
  korekcyjnej i ogólnorozowojwej

Co rozwija? Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1 x w miesiącu dla każdej grupy
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Matlandia



- Umiejętność logicznego myślenia 
- Wyobraźnię przestrzenną
- Sprawność manualną
- Umiejętność pracy w grupie
-Zainteresowanie technologią
- Bezpieczne i efektywne korzystanie 
  z technologii cyfrowych
      

Kto prowadzi?

Mania kodowania/programowania ma za zadanie rozbudzić u dzieci potrzebę
kreatywnego wykorzystywania nowoczesnej technologii. Zajęcia mają udowodnić, że

wiedzę można przyswajać w jeszcze bardziej fascynujący i ciekawy sposób. 
Kodowanie to nic innego jak innowacyjne rozwiązywanie problemów i nie wymaga

wbrew stereotypom dużego doświadczenia.

- Wykwalifikowany nauczyciel na każdej 
  placówce

Co rozwija?

Częstotliwość:

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy
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Mania K
odowania



Kto prowadzi?

Projekt wykorzystuje nowoczesną technologię by uatrakcyjnić zajęcia i zaciekawić
dzieci. Specjalne programy multimedialne uczą i bawią. Dzieci malują obrazy, układają
puzzle, przechodzą przez labirynty, poznają literki i cyferki, rozwiązują proste zadania

matematyczne, poznają kraje i ich historie. Dzięki korzystaniu ze sprzętu
multimedialnego w wyjątkowy sposób stymulujemy szybkie i efektywne przyswajanie

wiedzy oraz zapamiętywanie.

- Wykwalifikowany nauczyciel na każdej 
  placówce

Co rozwija?

Częstotliwość:
- 1 x w tygodniu dla każdej grupy
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Tablica interaktywna

- Umiejętność logicznego myślenia 
- Wyobraźnię przestrzenną
- Percepcję wzrokowo - słuchową
- Myślenie abstrakcyjne
- Umiejętność wykonywania złożonych poleceń
-Zainteresowanie technologią
- Bezpieczne i efektywne korzystanie 
  z technologii cyfrowych
      



Każdy przedszkolak powinien poznawać świat już od najmłodszych, dziecięcych swych lat. 
Palcem po mapie to projekt, który ma za zadanie rozwijać u dzieci postawę ciekawości,
otwartości i tolerancji wobec innych kultur, a także przybliżenie dzieciom piękna świata,

jego flory i fauny, muzyki i wielu ciekawostek z różnych zakątków świata. 

Zatem bądźmy razem w tej przygodzie, bo podróże są dziś w modzie!!!
 

 

Palcem po mapie

- Chęć poznawania siebie i otaczającego świata
- Otwartość i twórcze myślenie
- Obcowanie z kulturą innych narodów 
  poprzez zabawę, muzykę, taniec
- Otwartość i tolerancję wobec innych kultur 

- Wszyscy nauczyciele
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Kto prowadzi?

- 1 x w miesiącu dla każdej grupy
Częstotliwość:

Co rozwija?:



- Twórczość i kreatywność
- Umiejętność pracy w grupie
- Zacieśnianie więzi koleżeńskich
- Aktywność językową, ruchową 
- Kompetencje kluczowe
- Wiarę we własne możliwości

- 
      

Projekt edukacyjny Rok Przedszkolaka powstał z myślą o rozwijaniu kreatywności, wyobraźni                
i wiedzy ogólnej dzieci w wieku przedszkolnym. Kalendarz obfituje w wiele ciekawych świąt,

jedne    z nich są dla dzieci już dobrze znane, inne nieco mniej. 
I właśnie tych nieznanych i nietypowych dotyczy projekt Rok przedszkolaka. 

Projekt ten  pozwala na uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi 
przedszkolaków, pozwala kreatywnie  i twórczo działać. 

 

 

Co rozwija?

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy

- Wszyscy nauczyciele

Kto prowadzi?

Częstotliwość:
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Rok Przedszkolaka



- Zdolności matematyczne
- Logiczne myślenie
- Umiejętność rozwiązywania
  problemów
- Umiejętność podejmowania 
  decyzji
- Koncentrację i pamięć
- Wyobraźnię i kreatywność

- Instruktor szachowy

Co rozwija?

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1 x w tygodniu dzieci starsze

23

Zajęcia Szachowe
Umiejętność gry to nie tylko przyjemność i zabawa ale pobudzanie oraz rozwój intelektu

dziecka. Dodatkowo nauka gry w szachy uczy: przewidywania, koncentracji,
odpowiedzialności, cierpliwości oraz jest świetnym wstępem do świata nauk ścisłych.

Przede wszystkim dziecko musi przestrzegać określonych zasad, przy jednoczesnym
rozwiązywaniu problemów, które czyhają na szachownicy.

Szachy sprawiają, że dzieci po zajęciach są wyciszone i zmotywowane do działania.

 

 



Laboratorium Przedszkolaka

- Naukę poprzez doświadczanie
- Logiczne myślenie
- Uwagę i spostrzegawczość
- Zainteresowania przyrodnicze
- Umiejętność pracy w grupie
- Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych
  
      

Dzieci mają naturalną chęć poznawania świata, toteż przeprowadzanie ciekawych
eksperymentów sprzyja nauce poprzez samodzielne działanie oraz tłumaczenie

zachodzących zjawisk. 

- Wszyscy nauczyciele

Co rozwija?

Kto prowadzi?

Częstotliwość:
- 1 x w miesiącu dla każdej grupy
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Ekolandia

- 1 x w miesiącu dla każdej grupy

Co rozwija?

Projekt pozwala dziecku na samodzielne podejmowanie działań kulinarnych, poznanie zasad
racjonalnego żywienia, naukę poprzez smak, węch, dotyk. Natomiast przede wszystkim dzieci

czerpią ogromną radość ze wspólnego przygotowania posiłku.

- Wszyscy nauczyciele

- umiejętność planowania czasu niezbędnego 
  do przygotowywania posiłków
- umiejętność pracy w grupie
- Poznawanie nowych smaków
- Nauka samodzielności
- Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania
  posiłku
- Umiejętność rozpoznawania produktów 
  spożywczych oraz przyrządzanie prostych potraw

Kto prowadzi?

Częstotliwość:
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Warsztaty kulinarne



- Wszyscy nauczyciele
Co rozwija?

- Wrażliwość na przyrodę
- Szacunek do świata roślin oraz zwierząt
- Kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia 
  człowieka z przyrodą
- Świadomość i odpowiedzialność za obecną oraz 
  przyszłą jakość życia na Ziemi

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1 x w miesiącu dla każdej grupy
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Eko-rok
Głównym założeniem tego projektu  edukacyjnego jest zbliżenie dziecka do świata 

przyrody i poprzez poznawanie go oraz dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego
stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia 

człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za 

obecną oraz przyszłą jakość życia na Ziemi.



- Instruktor żeglarstwa

Żeglarstwo to świetny sport dla wszystkich - kto spróbuje, ten nigdy nie żałuje. 

Na pewno jest to ważna przygoda dla dzieci, pozwala odkryć zupełnie nowy,

ekscytujący świat. Wszystko w bardzo bezpiecznych warunkach i na świeżym
powietrzu.

Co rozwija?
- Samodzielność
- Odpowiedzialność za siebie i za innych
- Współpracę
- Wrażliwość na piękno przyrody
- Hart ducha
- Kształtuje charakter

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- okazjonalnie dla każdej grupy
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Żaglówki



- Zainteresowanie geografią Polski, turystyką
  i podróżowaniem
- Otwartą postawę na świat
- Umiejętność adresowania kartek pocztowych
- Integrację międzyprzedszkolną
- Sprawność manualną
- Spostrzegawczość, uwagę
- Zdolności artystyczne

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy

Wymiana pocztówek ma wiele walorów edukacyjnych. Uczy przedszkolaków zasad
wysyłania listów i pocztówek. Z punktu widzenia geografii jest szansą na poznanie
ciekawych miejsc na całym świecie. Może również przyczynić sie do nawiązywania

kontaktów z przedszkolami z innych krajów.
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- Wszyscy nauczyciele
Co rozwija? Kto prowadzi?

Częstotliwość:

Wymiana pocztówkowaPOZNAJ ŚWIAT



Fitlandia to projekt skierowany do wszystkich Naszych przedszkolaków, 

którzy potrzebują specjalistycznej diagnostyki i terapii w różnych dziedzinach.

- Fizjoterapeuci
- Specjaliści z zakresu Terapii Ręki oraz 
  Integracji Sensorycznej
- Instruktorzy gimnastyki korekcyjnej

Co rozwija?

- Prawidłową postawę ciała
- Koordynację wzrokowo - ruchową
- Pamięć mięśniową
- Równowagę
- Motorykę małą i dużą

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- Profilaktyka wad postawy 1x 
   w tygodniu dla każdej grupy
- Zajęcia indywidualne w zależności
  od potrzeb
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Fitlandia 



- Świadomość prawidłowej postawy ciała
- Prawidłowy rozwój motoryczny i sensoryczny
  oparty na indywidualnie dobranym programie
  terapeutycznym
- Profilaktykę lub korekcję wad postawy
- Eliminowanie nieprawidłowych nawyków

To projekt, który ma na celu profilaktykę oraz przeciwdziałanie
powstawania wad postawy poprzez obserwację oraz ćwiczenia, które

dobrane są indywidualnie do potrzeb dziecka.

- Fizjoterapeuci
Co rozwija? Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1W zależności od potrzeb dziecka
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Fizjoterapia



- Wykwalifikowany Instruktor dogoterapii

- Szacunek do zwierząt i ludzi
- Umiejętności społeczne
- Samodzielność
- Dojrzałość emocjonalną
- Mowę

- 1 x w miesiącu dla każdej grupy

To zajęcia prowadzone z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa, który
bardzo pozytywnie wpływa na funkcjonowanie dziecka w sferze psychicznej,

fizycznej, społecznej, poznawczej oraz emocjonalnej.

Co rozwija?

Kto prowadzi?

Częstotliwość:
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Dogoterapia

CHAMPION

KAzan Eki Balarda to
Champion Polski posiada  
certyfikaty szkoleniowe
z dogoterapii . Pracuje z
dziecmi żłobkowymi
 i przedszkolnymi od
2019 

- certyfikowany wyszkolony pies



Zoolandia

- Wrażliwość na przyrodę
- Szacunek do świata zwierząt
- Ukształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
  oraz odpowiedzialności za zwierzęta
- Umiejętność pracy w grupie
- Dojrzałość emocjonalną
- Wyobraźnię i kreatywność

Jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest poznanie świata zwierząt, ich trybu życia,

znaczenia dla człowieka oraz ukształtowanie pozytywnego i opiekuńczego stosunku do nich. 

Dziecko od najmłodszych lat interesuje się przyrodą. Wszystko, co żyje, rusza się, wydaje głosy,

jest dziecku bliskie. Projekt Zoolandia da możliwość poszerzania wiedzy, pozwoli dziecku
badać, odkrywać, doświadczać i rozumieć świat zwierząt.

- Wszyscy nauczyciele
Co rozwija? Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1 x w miesiącu dla każdej grupy
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Projekt obejmuje zajęcia wyjazdowe 

spotkania na farmy, zagrody, parki i ogrody botaniczne i zoologiczne 

Co rozwija?

- empatię
- Wrażliwość do zwierząt
- Zdolności opiekuńcze
- Odwagę 
-Otwartość na nowe 
- ciekawość

      

Kto prowadzi?
- Przyrodnicy
- Opiekunowie zwierząt
- Edukatorzy

Częstotliwość:

- 1 x semestr

ZOOLANDIA - 
ZWIERZAKI NA ŻYWO 
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To projekt, który obejmuje specyficzne ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz zabawy ruchowe
nakierowane na wzmocnienie konkretnych partii mięśni, poprawę koordynacji ruchowej, 

równowagi oraz wyrobieniu prawidłowej postawy ciała.

- Wykwalifikowani instruktorzy gimnastyki
  korekcyjnej i ogólnorozwojowej
- Fizjoterapeuci

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy
Co rozwija?

Kto prowadzi?

Częstotliwość:
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Gimnastyka korekcyjna

- Nawyk utrzymania prawidłowej postawy
  ciała
- Sprawność w obrębie motoryki małej
  i dużej
- Kondycję i elastyczność
- Świadomość ciała
- Siłę, wytrzymałość
- Ogólną sprawność i wydolność organizmu



- Filolog hiszpański
  lektor języka hiszpańskiego

Projekt ma zachęcić do poznania kultury i tradycji Hiszpanii oraz wczesnej nauki języka
poprzez zabawę, naukę piosenek oraz różnorodnych form aktywizowania dzieci.

Co rozwija?

- Umiejętności językowe
- Podstawowe kompetencje komunikacyjne 
  w języku hiszpańskim
- Ciekawość i chęć poznawania innych kultur
- Pamięć
- Koncentrację i skupienie uwagi

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1 x w tygodniu dla każdej grupy
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Język Hiszpański

Mały lingwista



- Filolog angielski/lektor języka angielskiego
- Każdy wychowawca grupy podczas
  codziennych zajęć

Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom najpopularniejszego języka na świecie -

wczesnej nauki języka poprzez zabawę, naukę piosenek oraz różnorodnych form
aktywizowania dzieci w języku angielskim.

Co rozwija?

- Umiejętności językowe
- Podstawowe kompetencje w języku angielskim
- Ciekawość i chęć poznawania innych kultur
- Pamięć
- Koncentrację i skupienie uwagi

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- dzieci młodsze 1x w tygodniu
- dzieci starsze 2x w tygodniu
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English is FUN 
żywe lekcje angielskiego



- Filolog francuski/lektor języka francuskiego

Projekt pilotażowy ma na celu przybliżenie dzieciom kultury i tradycji Francji  oraz
wczesnej nauki języka poprzez zabawę, naukę piosenek oraz różnorodnych form

aktywizowania dzieci do nauki języka.

Co rozwija?

- Umiejętności językowe
- Podstawowe kompetencje w języku angielskim
- Ciekawość i chęć poznawania innych kultur
- Pamięć
- Koncentrację i skupienie uwagi

Kto prowadzi?

Częstotliwość:

- 1x w tygodniu dzieci starsze

Język Francuski
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Ambasadorzy i przyjaciele

Polska kajakarka, multimedalista olimpijska,
srebrna oraz trzykrotna brązowa medalistka

igrzysk olimpijskich, mistrzyni świata i czterokrotna
mistrzyni Europy.
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Karolina Naja (kajakarka)

Ireneusz Krosny 

Polski aktor, mim, specjalizujący się
w pantomimie komicznej.

Artlandia



Projekty Fundacji Multiintegra są opatentowane i objęte prawami autorskimi.
Wszelkie próby kopiowania w części lub całości są niezgodne z prawem. 


