
 

 

OFERTA  

USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ  
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I RYTMIKI 

 
 

 
„Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna oferuje usługi edukacyjne obejmujące 

prowadzenie zajęć z języka angielskiego i rytmiki dla dzieci w wieku do lat 4. 
 

Oferujemy zajęcia z: 

-  języka angielskiego i      

 - rytmiki  

 

Język angielski 

Nauczanie języka angielskiego w grupie dzieci mające na celu stworzenie atmosfery zabawy, 

motywowanie, zachęcanie i wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania 

umiejętności językowych. W czasie zabawy dziecko opanowuje język bezwiednie.  

Na zajęciach z języka angielskiego realizowany będzie program w pełni dostosowany  

do wieku i możliwości dziecka. Podczas zajęć dziecko będzie się przede wszystkim dobrze 

bawić, gdyż tylko wtedy przyswaja język i nie jest nim znudzone. Ze względu na krótki czas 

skupienia uwagi dzieci, zajęcia będą zróżnicowane. W czasie spotkań stosowane będą różne 

techniki nauczania, tj.: nauka przez zabawę (gry i zabawy językowe z wykorzystaniem 

środków dydaktycznych), nauka przez działanie (czyli nauka przez ruch, wykonanie 

wspólnego projektu np. malowanie) oraz nauka przez piosenkę, rymowankę, wiersze.  

Zajęcia będą powtarzane w celu utrwalenia wprowadzonych już elementów.  

 

Rytmika 

Na zajęciach z rytmiki realizowany będzie program w pełni dostosowany do wieku  

i możliwości dziecka. Każde zajęcia zawierać będą w sobie różne rodzaje aktywności dzięki 

czemu dzieci otrzymają szansę wielokierunkowego i harmonijnego rozwoju. Na zajęciach 

stosowane będą różne metody (np. metoda zabawowa, praktycznego działania, stawiania 

zadań oraz metoda aktywizująca).  Realizacja programu odbywać się będzie między innymi 

poprzez: ruch, śpiew, słuchanie i tworzenie muzyki. Podczas zajęć dziecko będzie się przede 

wszystkim dobrze bawić. Zajęcia będą powtarzane w celu utrwalenia wprowadzonych już 

elementów. 

 

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu   

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 



 

 

Osoba prowadząca zajęcia:  

Opiekun dzienny pracujący w Punkcie Opieki Dziennej „Kraina Radości” posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i kompetencje (ukończone studia edukacji wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej z językiem angielskim). 

 

Cena:  

Język angielski - 15 zł/miesiąc 

Rytmika – 15 zł/miesiąc 

 

Zajęcia będą się odbywały pod adresem:   

„Kraina Radości” Punkt Opieki Dziennej, 34-615 Słopnice 820, w godzinach od  9:30 – 10:30.  
 

 Język angielski 1 x w tygodniu (wtorek)  

 Rytmika 1 x w tygodniu (czwartek). 
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