
 
MAŁA i BARDZO MAŁA EDUKACJA  

Klub W Trakcie oferuje różnorodne zajęcia dla dzieci najmłodszych od pełzających po przedszkolaków 

mające na celu rozwój ich pierwszych talentów i umiejętności, pobudzania wyobraźni poprzez 

ukierunkowanie wrodzonej ciekawości, aktywizowania i integrowania.  

 

Szkraby, maluchy i przedszkolaki mają do wyboru grupy ogólnoartystyczne, dzięki którym będą mogły 

zdecydować, jakie jest ich hobby i rozwinąć swoje talenty. Dla nich stworzyliśmy grupy: balet 

 

 ceramika czyli zabawy w glinie 

 

 zespół tańca nowoczesnego 

 

 judo 

 

 angielski w formie zabawy 

 

 laboratorium eksperymentów 

 

 umuzykalnienie metodą Gordona 

 

 przygotowanie przedszkolne 

 

 sensoplastyka 

 

 ruch rozwijający.   

 

Zapraszamy do sprawdzenia karnetów uprawniających do wejść na wszystkie zajęcia z oferty. 
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Bardzo Mała Edukacja (1-2 lata) 

1. Malce, Harce! - ruch rozwijający dla najmłodszych 
Prowadzone z powodzeniem od trzech lat zajęcia skierowane do dzieci w kategorii wiekowej od roku do 

dwóch lat. Na tych zajęciach pokażemy rodzicom i opiekunom, jak mogą w prosty i ciekawy sposób 

zagospodarować czas swoich pociech. Maluchy  nauczą się pierwszych zachowań społecznych i prostych 

zabaw w grupie równolatków. Podczas zajęć zaproponujemy zabawy ruchowe w oparciu o metodę ruchu 

rozwijającego Weroniki Sherborne, w których duży nacisk kładzie się rozwój psychoruchowy dziecka . 

Wprowadzimy dzieci w świat różnych doznać sensorycznych stymulujących ich rozwój i zaproponujemy 

zabawy muzyczne wg. metody E.E.Gordona. Będzie wesoło, kolorowo i bardzo twórczo. Strój luźny i 

wygodny, obuwie na zmianę miękkie lub skarpetki. 

Konieczny kontakt w sprawie odwołania obecności. Po zajęciach będzie 10 minut na wymianę informacji 

między rodzicami. Aby oswoić się z miejscem można  przyjść parę minut wcześniej.  

Terminy: wtorek 10:00 – 11:30, czwartek 10:00 – 11:30, 90 min. 

2. Malce, Harce! – Wszechstronny Maluch 
Zajęcia popołudniowe dla dzieci najmłodszych od 1 roku życia do 2 lat z rodzicami. Prowadzone z 

powodzeniem od trzech lat zajęcia skierowane do dzieci w kategorii wiekowej od roku do dwóch lat. Na 

tych zajęciach pokażemy rodzicom i opiekunom, jak mogą w prosty i ciekawy sposób zagospodarować 

czas swoich pociech. Maluchy  nauczą się pierwszych zachowań społecznych i prostych zabaw w grupie 

równolatków. Podczas zajęć zaproponujemy zabawy ruchowe w oparciu o metodę ruchu rozwijającego 

Weroniki Sherborne, w których duży nacisk kładzie się rozwój psychoruchowy dziecka . Wprowadzimy 

dzieci w świat różnych doznać sensorycznych stymulujących ich rozwój i zaproponujemy zabawy 

muzyczne wg. metody E.E.Gordona. Będzie wesoło, kolorowo i bardzo twórczo. Strój luźny i wygodny, 

obuwie na zmianę miękkie lub skarpetki. 

Konieczny kontakt w sprawie odwołania obecności. Po zajęciach będzie 10 minut na wymianę informacji 

między rodzicami.  

Terminy: czwartek 18:00 – 18:50 , 50’  

3.  SENSOPLASTYKA DLA SMYKA 
Rodzinne warsztaty z plastyki sensorycznej czyli tworzenia przy pomocy całego ciała i wszystkich 

zmysłów. Zajęcia dla dzieci od 10 do 36 miesięcy wpływające na stymulację zmysłów dziecka: • węchu • 

wzroku • dotyku • słuchu • smaku poprzez zabawy plastyczne oparte na bezpiecznych spożywczych 

produktach. To prawdziwe zanurzenie się w twórczość. Dzieci lubią się brudzić w zabawie i poznawać 

świat nie tylko oczami. Dlatego będzie BARDZO TWÓRCZO, wskazane ubrania robocze i łatwy dostęp do 

stópek. Wstęp jednorazowy 36 zł, dla klubowiczów cena karnetowa 25 lub 30 zł, czas trwania 60 min. 

Termin pierwszych zajęć: 28.01, sobota, godz. 15:00 ; następnie pierwsza sobota miesiąca 

4. Umuzykalnienie metodą E.E. GORDONA  
Zajęcia dla dzieci od 1,5 roku do 3 lat.  Zajęcia śpiewano-muzyczne wg. metody E.E.Gordona dla dzieci od 

1,5 roku do 3 lat.  Celem zajęć jest rozwój zdolności muzycznych i kształcenie języka muzycznego małego 



dziecka oraz uświadomienie rodzicom ich roli w rozwoju maluszka.  E. Gordon za najlepszy czas na 

wprowadzanie dziecka w świat muzyki uważa pierwsze lata tuż po narodzinach. Jeśli dziecko doświadczy 

bogactwa muzyki zanim ukończy 18. miesiąc życia, będzie gotowe, by uczyć się dalej świata dźwięków. W 

przeciwnym razie zajmie się raczej mową, odsuwając muzykę na dalszy plan. Podstawą jest zanurzanie i 

otaczanie dziecka żywą muzyką, wykonywaną przez dorosłych, w formie śpiewanek i rytmiczanek. 

Termin: Czwartek 18.00, 40 min., obecność rodzica obowiązkowa,  

 

 

Mała Edukacja (2,5-5 lat)  

1. Przygotowanie przedszkolne 
Zajęcia od 2 do 4 lat dla dzieci szykujących się do przedszkola. W poniedziałki, środy i piątki 

przygotowujemy się do debiutu w grupie rówieśniczej w przedszkolu. Nasze zajęcia nauczą Twoją 

pociechę funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Będziemy na nich malować, tańczyć, grać w proste gry i 

wprowadzać różne elementy życia przedszkolaka. Wszytko to pod czułą opieką i w atmosferze zabawy. 

Zapraszamy dzieci od 2 do 4 lat z rodzicami lub opiekunami, ale docelowo dzieci będą zostawały same z 

prowadzącymi. Gwarantujemy, że po tych zajęciach pierwszy rok w przedszkolu będzie dużo prostszy :) 

Zbiórka koniecznie do godz. 10:00, można przyjść chwilę wcześniej, aby oswoić się z miejscem, konieczne 

wcześniejsze zapisy i wcześniejsze odwołanie obecności.  

Terminy: zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy, piątki o godzinie: 10:00 – 12:00.  

120 min. 

2. Świetlica Małej Edukacji 
Zabieganym mamom oferujemy nowy sposób na złapanie chwili dla siebie, pracy czy domu. Można 

zostawić z nami maluchy od 2 roku życia nie tylko na zajęcia Przygotowanie Przedszkolnego ale także 1 

godzinę przed i 1 godzinę po zajęciach. Nasze wychowawczynie zaopiekują się dziećmi i zajmą je twórczą. 

Razem z zajęciami Przygotowania Przedszkolnego w poniedziałek, środę i piątek może to dać nawet 4 

godziny. Możecie jednak sami komponować sobie terminy wg potrzeb własnych i dzieci.   

Terminy: poniedziałki, środy, piątki między 9:00 a 10:00 oraz między 12:00 a 13:00.  

3. Mała formacja taneczna – taniec nowoczesny 
To zajęcia taneczne uczące najmłodszych różnorodnych tańców od nowoczesnych: hip-hopu, modern, 

przez tańce towarzyskie po tańce narodowe. Zajęcia ruchowe pozwolą wyzwolić naturalną grację w 

dzieciach, rozwinąć talent taneczny i muzyczny oraz wyzwolić i rozładować energię rozsadzającą dzieciaki. 

Dzięki tym zajęciom dzieci poznają jakie są rodzaje tańców i będą w stanie wybrać w przyszłości ten 

najbardziej im odpowiadający. Dzieci wrócą do domu odprężone i wybawione. Od 4 do 5 lat. Prowadząca 

Marlena Miszkiewicz, trenerka tańców nowoczesnych i fitness.  

Termin: Środa 17:45, 45 min.,  

4. Balet i inne style tańca 
Nie ma nic piękniejszego niż maluch w trykotach czy dziewuszka w różowej krynolinie. Te zajęcia to 

wprowadzenie dla najmłodszych do tańca klasycznego ale nie tylko, prezentowane będą kroki także z 

innych znanych tańców. Nauka podstawowych pozycji i ruchów i układów w formie zabaw ruchowych do 



muzyki. Ćwiczenia mające na celu uwrażliwić dzieci na muzykę, nauczenia gracji ruchów i rozkochania ich 

w tańcu. Zajęcia dla dzieci od lat 3 do 4. Prowadząca: Marlena Miszkiewicz – trenerka tańca i fitness 

Termin: Poniedziałek 18:35, 45 min.,  

5. Laboratorium eksperymentów dla maluchów 
Zajęcia dla dzieci od 4 lat, w których mamy możliwość wykorzystać ich naturalną ciekawość i chęć 

poznawania otaczającego świata poprzez świetną zabawę. To wszystko, co dla nas - dorosłych jest 

naturalne i oczywiste, dla dzieci wcale takie nie jest. Podczas zajęć, wyjaśnimy prawa i zjawiska 

występujące w przyrodzie oraz wspólnie z dziećmi odkryjemy tajemnice nauki. Dzieci, niczym młodzi 

naukowcy, samodzielnie przeprowadzą doświadczenia chemiczne, w których udowodnimy związek nauki 

z życiem codziennym. Zrobimy gluuuta, pijącego ptaszka, napełnimy balon bez dmuchania, zbudujemy 

wulkan i gaśnicę, miękkie jajko i sztuczną krew. Wyjaśnimy, dlaczego trzeba myć ręce mydłem i w ciepłej 

wodzie oraz dlaczego herbata zmienia kolor po dodaniu cytryny. Te eksperymenty oraz ponad 30 godzin 

innych ciekawych doświadczeń na każdy tydzień tego roku szkolnego. Prowadząca: Anna Plewka 

Termin: Poniedziałek 17:45, 50 min. – dzieci 4-5 lat  

6. Baby English - Zabawa Po Angielsku 
Zabawy po angielsku z native speakerem dla dzieci od 3 do 4 lat. Everyday English. Amerykanka Nicole w 

ciągu 45 minut zajęć poprowadzi w małej grupie do 8 osób ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności 

korzystania z języka angielskiego na co dzień – rozmowy w rodzinie, komunikacja z rówieśnikami, 

informowanie o potrzebach, proszenie o pomoc, nazwy dań, zachowanie przy stole itp.  A wszystko w 

formie zabaw pełnej tańców, rysowanek, gier. Grupy max. 8 osobowe.  

Termin: Poniedziałki 16:45, piątki 16:00, 50 min. 

7. Zabawy z gliną - ceramika 
Zajęcia dla dzieci od lat 3 pod opieką rodzicami pełne świetnej zabawy. A każda dobra zabawa musi być 

oczywiście brudząca. Uczymy się pracy z gliną, rozwijając zdolności manualne i kreatywność. Zajęcia 

usprawniające palce i wyobraźnię. Praca w glinie nie tylko rozwija małą motorykę oraz koordynację ręka – 

oko ale także uczy koncentracji i uspokaja. W chwilach rozprężenia prowadząca zaproponuje chwile ruchu 

przy muzyce. To zajęcia zarówno dla dzieci spokojnych i cierpliwych, jak i tych, które dopiero pracują nad 

samokontrolą.  To też świetna zabawa dla dorosłych, którzy mogą pobyć z dzieckiem w twórczej 

atmosferze, wyciszyć się od przyziemnych spraw. Prowadząca: Elwira Kańczugowska 

Termin: Środa 17:30, 45 min.  

8. Fun-judo 
Wstęp do judo dla przedszkolaków od lat 3 do 4 lat. Dzieci poniżej szóstego roku życia nie mają jeszcze 

prawidłowo rozwiniętych stawów, dlatego nie mogą uprawiać prawdziwych sportów i proponujemy im 

zabawę z elementami judo. Zajęcia będą polegały na ćwiczeniach wzmacniających wszystkie partie 

mięśniowe, nauce pracy w grupie i parach, zawierać będą elementy akrobatyki, nauczą unikania urazów, 

koncentracji, opanowania oraz dobrych nawyków związanych z aktywnością ruchową i sportem. A przede 

wszystkim dadzą pole do bezpiecznego szaleństwa naszych pociech na macie.  

Termin: poniedziałki 17:45, 45 min. 
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