Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć - Otwartej Szkoły
w roku 2018/2019 .
Szczegółowych informacji udzielą osoby prowadzące zajęcia.

POPOŁUDNIE Z BAJKĄ
Zajęcia dla młodszych dzieci. Głośne czytanie bajek oraz warsztaty plastyczne i dramowe.
Prowadzi - Małgorzata Popów.
KOŁO SZACHOWE
Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą poznać zasady gry w szachy, nauczyć się
nowej taktyki oraz rozwijać wyobraźnię i takie umiejętności jak logiczne myślenie i
planowanie-przewidywanie ruchów przeciwnika. Prowadzi instruktor - Tomasz Ciesielski.
GARNCARSTWO
Zajęcia ceramiczne, uczestnicy korzystają z gliny plastycznej oraz kół garncarskich, które
posiada szkoła. Prowadzi – Jarosława Piątkowska.
WARSZTATY ORIGAMI
Zajęcia plastyczne – orgiami. Rozwijanie kreatywności poprzez zabawę, tworzenie różnych
form przestrzennych w połączeniu z nauką j.angielskiego. Prowadzi - Radosław
Moszczyński.
AKADEMIA MAŁEGO KUCHARZA
Warsztaty kulinarne dla młodszych dzieci. Gotowanie ze świeżych, pełnowartościowych
składników i uczenie przede wszystkim zasad zdrowego odżywiania. Prowadzą - Kamila
Jankowska i Aleksandra Figurska.
METODA DOBREGO STARTU
Zajęcia rozwijające koordynację ruchowo-wzrokowo-słuchową. MDS bardzo dobrze służy
przygotowaniu dzieci 6-7-letnich do nauki czytania i pisania - dzięki wielozmysłowemu
uczeniu liter. Prowadzi - Agnieszka Stefańska.
JĘZYK ANGIELSKI
Kurs języka angielskiego dla przedszkolaków. Nauka języka poprzez twórczą zabawę.
Prowadzi - Monika Zamojska.
ZAJĘCIA RYTMICZNE
Zajęcia muzyczno – taneczne z wykorzystaniem instrumentów. Kształtowanie aktywności
ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej. Prowadzi - Monika Zamojska.
KREATYWNE WARSZTATY DLA DZIECI I RODZICÓW
Wprowadzenie dzieci i rodziców w świat plastyki, poprzez zaznajomienie ich z
niekonwencjonalnymi technikami plastycznymi oraz stwarzanie możliwości
eksperymentowania z różnorodnymi materiałami plastycznymi. Zajęcia prowadzi - Anna
Korwel.
KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Kurs języka francuskiego dla młodszych dzieci. Nauka języka poprzez twórczą zabawę.
Prowadzi – Danuta Kifner.
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ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
SIATKÓWKA
Zajęcia sportowe. Prowadzi - Bogdan Gruba.
GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA
Zajęcia ruchowe dla seniorów. Prowadzi - Danuta Dobek.
KURS KOMPUTEROWY
Zajęcia komputerowe dla początkujących. Prowadzi - Dorota Olszewska.
JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW
Zajęcia usprawniające komunikację w j.polskim . Prowadzi - Danuta Kifner
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