4141 N. Atlantic Ave
Schiller Park, IL 60176
(847) 260 52 99
www.wyspadzieci.com

WARSZTATY EDUKACYJNE
DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH W SCHILLER PARK
www.wyspadzieci.com
PONIEDZIAŁEK

W KRAINIE ZMYSŁÓW
1- 2 LAT

KLUB PRZEDSZKOLAKA
2 – 6 LAT

9:30 -2:30 pm*

3 – 4 LAT
4 – 5 LAT

TEATR TAŃCA- AKCENT
4,5 – 5 LAT

TEATR TAŃCA- PLĄS
6 – 7 LAT

TEATR TAŃCA- GRACJA
8 - 9 LAT

TEATR TAŃCA- WYOBRAŹNIA
10 LAT i starsze

3-5 LAT

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9:30 - 2:30 pm*

9:30 - 2:30 pm*

9:30 - 2:30 pm*

9:30 - 2:30 pm*

2:45 – 3:30 pm
3:30 – 4:15 pm

2:45 – 3:30 pm
3:30 – 4:15 pm

2:45 – 3:30 pm
3:30 – 4:15 pm

4:30 – 5:30 pm

4:30 – 5:30 pm

5:30 – 6:30 pm

5:30 – 6:30 pm

6:30 – 7:30 pm

6:30 – 7:30 pm

7:30 – 8:30 pm

7:30 – 8:30 pm

8:30 – 9:00 pm

8:30- 9:00 pm

5:45- 6:30 pm

ZABAWA Z TAŃCEM

TEATR TAŃCA: PUENTY
WARSZTATY TEATRALNE

WTOREK

3:00- 4:00 pm

WYCHOWANIE FIZYCZNE

3:00- 4:00pm

3-5 LAT

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
PORADY LOGOPEDY

Spotkania

indywidualne

2:45 – 3:30 pm
od poniedziałku

ZROZUMIEĆ DZIECKO

Po informacje

na temat

tych zajęć

3 – 5 LAT

*

do piątku do

uzgodnienia.

prosimy o

kontakt

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

W KRAINIE ZMYSŁÓW – zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla dzieci w wieku 1-2 lata wraz z rodzicem/opiekunem, ułatwiające debiut
w przedszkolu, doskonała propozycja na aktywne spędzenie czasu, oryginalny program! Zajęcia trwają jedną godzinę.
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.

ZABAWA Z TAŃCEM – zajęcia rozwijające dziecięcą muzykalność, świadomość ciała i ruchu, który podporządkowany jest
określonemu rytmowi i muzyce. Podczas zajęć mali uczestnicy tańczą, grają na instrumentach, śpiewają i aktywnie słuchają muzyki,
a tym sposobem przy radosnej zabawie rozwijają swoje naturalne zdolności muzyczno-ruchowe.
TEATR TAŃCA- zajęcia w ramach Teartu Tańca Marzeny Pol. Uczestnicy uczą się etiud tanecznych, impresji i improwizacji ruchowej,
poznają świat pozycji rąk i nóg. Rozwijają własną wyobraźnię wykorzystując różne techniki taneczne (taniec klasyczny- balet, puentytaniec na palcach, jazz, modern jazz, elementy tańca ludowego i taniec nowoczesny). Podsumowaniem roku pracy są występy
Wiosenne Prezentacje.
WARSZTATY TEATRALNEWYCHOWANIE FIZYCZNE- zajęcia prowadzone przez Bogdana Maciejczyka- wlasciciela klubu Hiper Fight Fitness i doswiadczonego
trenera. Podstawowym zadaniem tych zajęć jest zapewnienie dzieciom harmonijnego rozwoju, oraz zachęcenie ich do zdrowego i
sportowego trybu życia. Program nauczania obejmuje podstawy gimnastyki, ćwiczenia rozwijające prawidłową postawę, ćwiczenia
opierające się na koordynacji i poczuciu rytmu. Całość zajęć prowadzona jest w miłej atmosferze połączonej ze zdrową dyscypliną.
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. Zajęcia mogą mieć formę pracy w małych grupach lub spotkań indywidualnych odbywających sie regularnie w ustalony
dzień lub cyklicznie w określonych sesjach.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE- Zajęcia te rozbudzają wrażliwość na sztukę poprzez stosowanie interesujących technik plastycznych. Kształtują
zdolności z zakresie rysunku, malarstwa, łączenia materiałów i rzeźby. Kształtują wyobraźnię plastyczną. Uwrażliwiają na estetykę
wykonania pracy i właściwą organizację warsztatu.
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.

