
	  
	  

 
 

BEZPŁATNE  ZAJĘCIA DODATKOWE 

RYTMIKA 

 

Istotą zajęć  rytmicznych jest odtwarzanie muzyki za pomocą ruchów ciała. Zajęcia rytmiczne to przede 
wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się 
dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z 
elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z 
zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca. Wpływają na rozwój nie 
tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci. Poprawiają 
przede wszystkim koordynację ruchową dzieci, rozwijają pamięć słuchową i wzrokową,  przygotowują dzieci do 
występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie. 

GIMNASTYKA 

 

Wychowanie fizyczne związane jest z wszechstronnym rozwojem dzieci. U dziecka w wieku 

przedszkolnym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego wychowanie fizyczne, zwane zdrowotnym, ma 

bardzo duże znaczenie. Systematycznie i celowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy 

motoryczne jak szybkość, siłę, zwinność i wytrzymałość, a przede wszystkim kształtują  ogólną sprawność 

ruchową. Jeśli  u dzieci w wieku przedszkolnym rozbudzimy zamiłowanie do ruchu i sportu, to w przyszłości 

może ono przekształcić się w trwałe przyzwyczajenie. 

 



	  
	  

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Nadrzędnym celem nauki języka angielskiego jest stworzenie możliwości osłuchania się z językiem  obcym, 

rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku 

przedszkolnym. Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu  koncentruje się na nauczaniu dwóch sprawności- 

mówienia i słuchania, a podstawową formą nauki języka obcego dla tego poziomu wiekowego jest zabawa. Zajęcia 

raz odbywają się w tygodniu. 

  „Dwujęzyczne dzieci” to program zajęć języka angielskiego dla grupy projektowej, które odbywać się będą 5 razy w 

tygodniu. Autorką powyżej koncepcji jest światowej sławy lingwistka – Claire Selby, która od kilkunastu lat tworzy 

materiały – zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla najmłodszych. Program wykorzystuje 

najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie 

równolegle do języka ojczystego. Dzieci wprowadzane są w specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, 

filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno 

indywidualnych, jak i grupowych. Dzieci wdrażane są w zakres słownictwa poznany na zajęciach z nauczycielką 

poprzez oglądanie filmów, słuchanie piosenek i organizowanie wspólnych zabaw. Dzięki zaangażowaniu kadry 

przedszkola efektywność i skuteczność nauki uzyskuje się poprzez codzienny kontakt z językiem. 

 


