WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
• wypełnienie karty zgłoszenia dziecka
• zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług edukacyjnych
• wpłata wpisowego

OFERTA
Klub Językowy SUPER KIDS powstał jako kreatywna alternatywa zajęć dla dzieci, które nie
mogą lub nie chcą chodzić do przedszkola. Jest to oferta dla dzieci w wieku od 4-6 lat. (w
szczególnych przypadkach dla 3-latków). Jest to opieka nad dziećmi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 – 12:00 z intensywnym językiem angielskim i hiszpańskim.
PROGRAM SUPER KIDS jest oparty o metodę immersji czyli tzw. Zanurzenia w języku. Na
zajęciach jest nauczyciel anglojęzyczny, który prowadzi zajęcia edukacyjne oraz towarzyszy w
trakcie
zabaw,
spracerów
lub
innych
zajęć.
Metoda Immersji polega na wprowadzaniu dziecka w świat języka obcego bez tłumaczenia.
Dzieci poznają język angielski intuicyjnie i poprzez obserwację otoczenia i sytuacji. Dzieci uczą
się języka obcego w sposób naturalny, a nie w formie zajęć.

DLACZEGO WYBRAĆ SUPER KIDS?
Płynna znajomość wielu języków od kilku lat stanowi ważny element w osobistym rozwoju.
Nauka języka obcego w trybie intensywnym w młodym wieku skutkuje wyższymi
umiejetnościami językowymi w przyszłości, również w odniesieniu do jakości, niż w przypadku
regularnej nauki dwa razy w tygodniu.
Zajęcia od poniedziałku do piątku z obcojęzycznym lektorem sprawiają, że dzieci uczą się
poprawnej wymowy już od pierwszego kontaktu z językiem obcym. Program SUPER KIDS jest
programem immersyjnym, jest to tak zwane zanurzenie w języku obcym. Jest on bardzo
skuteczny ze względu na swoją strukturę i intensywność. Nauczyciele mogą używać języka
obcego w kontekście codziennych sytuacji, przez co nauka języka obcego jest naturalna.
Zajęcia nie skupiają się tylko na lekcjach angielskiego, ale na nauce ogólnej poprzez język
angielski. Dzieci rozwijają umiejętności poznawanie, dzięki którym badają rzeczywistość. Aby
to osiągnąć, na zajęciach jest wykorzystywanych dużo werbalnych i niewerbalnych strategii
uczenia.

CZY PRZEZ UCZESTNICTWO W PROGRAMIE DZIECI BĘDĄ MIAŁY
PROBLEMY Z JĘZYKIEM POLSKIM?
Język ojczysty w żaden sposób nie będzie zaburzony. Zostało przeprowadzonych wiele badań
w tym kierunku i wykazały one, że nie ma żadnych przeciwskazań w tym kierunku, wręcz
przeciwnie. Dzieci, które uczą się drugiego języka mogą nawet szybciej rozwinąć umiejętności
mówienia w języku ojczystym niż ich rówieśnicy.

NAUKA NIE TYLKO JĘZYKA ALE TEŻ KULTURY
Dzięku nauczycielom z innych krajów dzieci uczą się również innej kultury, zachowań oraz
tradycji. Uczą się dzięki temu języka z pierwszej ręki. Nie są skłonne do tłumaczeń, wizualizują.
Dodatkowo wielojęzyczność wspiera rozwój inteligencji, a także wpływa na przyszłe zdolności
językowe Twojego dziecka.

PLAN DNIA
Ramowy plan dnia
8:00-8:30 – WELCOME
schodzenie się dzieci, powitanie i swobodne zabawy. Przywitanie zawsze z piosenką przy tym
również ruch.
8:30-9:00 – ENGLISH CLASS
zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone z podręcznikami, skupione na
wprowadzaniu nowego słownictwa i zwrotów, które później wykorzystywane są w ciągu
całego dnia.
9:00-9:30 – CIRCLE TIME
Zabawy z językiem angielskim. II część praktyczna.
ENGLISH CLASS i CIRCLE TIME – zajęcia często się ze sobą przeplatają.
9:30-10:30 – SNACK & BREAK
Czas na drugie śniadanie, które dzieci przynoszą ze sobą do szkoł (jest możliwość
wykupienia śniadań w cenie 6zł/dzień)
10:30-11:30 - CREATIVE ARTWORK/STORY TIME/MUSIC&MOVEMENT/WORK TIME/DRAMA
TIME
Czas na zajęcia kreatywne po angielsku, zajęcia edukacyjne I ogólnorozwojowe, spacery i
zabawy na pobliskim placu zabaw. Zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne lub gimnastyka.
11:30-12:00 – PLAY TIME
Sprzątanie i zabawa oraz oczekiwanie na rodziców.

KALENDARZ IMPREZ
WRZESIEŃ
dzień chłopaka
Powitanie jesieni
PAŹDZIERNIK
Dzień nauczyciela
Halloween
LISTOPAD
Andrzejki
Dzień Niepodległości – uczymy się o Polsce
GRUDZIEŃ
Mikołajki
Powitanie zimy
Przedstawienie Bożonarodzeniowe
STYCZEŃ
Bal karnawałowy
Dzień Babci i Dziadka
LUTY
Walentynki – tydzień miłości i przyjaźni
MARZEC
Powitanie wiosny
Dzień kobiet
KWIECIEŃ
Wielkanoc
MAJ
Dzień Mamy
CZERWIEC
Dzień Dziecka
Dzień Taty

KALENDARZ DNI WOLNYCH
1 listopada
11 listopada
23 grudnia – 1 stycznia
6 stycznia
13 lutego – 26 lutego
13 kwietnia – 18 kwietnia
1-3 maja
15 czerwca

GRUPA
Grupa dzieci liczy maksymalnie 12 osób. Minimalna grupa to 5 osób.

OPŁATY
Opłata miesięczna wynosi 490zł bez wyzywienia. Możliwe wykupienie drugiego śniadania w
cenie 6zł/dzień
Wpisowe 350zł
CENA ZAWIERA:
- opiekę od 5-12 w grupie anglojęzycznej
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z języka hiszpańskiego ( w drugim semestrze)
- codzienna gimnastyka – zajęcia ruchowe
- zajęcia plastyczno-manualne
- zajęcia taneczne
- zajęcia bajowe – STORY TIME
- zajęcia teatralne
- zajęcia rozwijające kreatywność
- zajęcia z prostymi eksperymentami
- warsztaty kulinarne
WPISOWE ZAWIERA:
- 2 koszulki (mundurek)
- 1 bluzę
- przybory szkolne
DODATKOWE OPŁATY:
- ubezpieczenie
- ksiązki
- drugie śniadanie
W przypadku nieobecności opłata za wyrzywienie jest odejmowana po wcześniejszym
zgłoszeniu.

