755 Huehl Rd.
Northbrook, Il 60062
Tel: (224) 235 43 85

WARSZTATY EDUKACYJNE
DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH W NORTHBROOK
www.wyspadzieci.com

www.wyspadzieci.com
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9:30 - 2:30 pm*

9:30 - 2:30 pm*

SOBOTA

WPROWADZENIE W
ŚWIAT MUZYKI
4 - 5 lat
2 – 3 lat

KLUB PRZEDSZKOLAKA
2 – 6 LAT

12:45 - 1:30 pm
1:30 - 2:00 pm
9:30 -2:30 pm*

MALUSZKI ĆWICZĄ
PLECY I NÓŻKI

2:45–3:30 pm

ZAJĘCIA
LOGOPEDYCZNE

Spotkania

12:45- 1:30 pm
1:30 – 2:00 pm
9:30 - 2:30 pm*

9:30 - 2:30 pm*

2:45–3:30 pm
indywidualne

w piątki

WARSZTATY
TEATRALNE
3 - 5 lat
6 – 9 lat
10 – 14 lat
ZROZUMIEĆ DZIECKO
*

-

do

uzgodnienia.

3:00 – 4:00PM
4:00 – 5:00 PM
5:00 – 6:00 PM
Po informacje

na temat

tych zajęć

prosimy

o kontakt

z biurem.

Istnieje możliwość skorzystania z wydłużonych godzin od 7:00 am. do 6:00 pm.

KLUB PRZEDSZKOLAKA - 5 godzin zajęć edukacyjnych dziennie - dla dzieci w wieku 2 - 6 lat. Istnieje możliwość wyboru dni
oraz pozostawienia dziecka na cały dzień od 7:00 am – 6:00 pm.
WPROWADZENIE W ŚWIAT MUZYKI- zajęcia rozwijające dziecięcą muzykalność. Podczas zajęć mali uczestnicy tańczą, grają na
istrumentach, śpiewają i aktywnie słuchają muzyki, a tym sposobem rozwijają swoje naturalne zdolności muzyczno – ruchowe. Zajęcia
odbywają się w poniedziałki i środy od godz. 12:45 do 13:30. W grupach młodszych (Misie i Krasnale) trwają 30 minut, w grupach
starszych (Bystrzaki i Odkrywcy) 45 minut.

MALUSZKI ĆWICZĄ PLECY I NÓŻKI - ćwiczenia ogólnorozwojowe wspomagające powstawanie dysfunkcji postawy ciała lub
korygowanie powstałych (płaskostopie, koślawość nóżek, boczne skrzywienie kręgosłupa, garbienie się). Ćwiczenia prowadzone w
formie zabawy.
PORADY LOGOPEDY- zajęcia prowadzone za pomocą nowoczesnych i skutecznych metod pracy kształtujących mowę dzieci.
Uwzględniają profilaktykę mowy, diagnozę wad wymowy, sprawdzenie kompetencji komunikacyjnej. Program terapii dostosowany do
indywidualnych potrzeb dziecka uwzględnia między innymi wywoływanie spontanicznej artykulacji, usprawnienie aparatu
oddechowego i narządów artykulacyjnych, ćwiczenie artykulacji głosek i usprawnianie słuchu fonematycznego.
WARSZTATY TEATRALNE- zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Odbywają się w czwartki pod okiem profesjonalistów (aktora,
choreografa i scenografa). Dzieci przygotowują wspólnie spektakl, który zagrają na prawdziwej scenie. Zajęcia te kształtują wyobraźnię,
koncentrację i poprawną wymowę. Dzieci tworzą wspólne elementy scenografii i rekwizytów.
WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA RODZICÓW „Zrozumieć dziecko“- program skierowany dla rodziców chcących
wspierać rozwój psychologiczny swojego dziecka. Przygotowaliśmy cykl warsztatów mających na celu: wzmocnienie kompetencji
wychowawczych, poprawę umiejętności komunikacyjnych z dzieckiem i partnerem, poszerzenie wiedzy na temat rozwoju własnego
dziecka, jego potrzeb i zdolności, naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo i dbaniu o własne zasoby i rozwój
osobisty.

