
Oferta zajęć dodatkowych w Sieci 
Przedszkoli Pod Magnolią w Krakowie

Rok 2020/2021



Cennik pojedynczych zajęć dodatkowych

Nazwa Cena zł za tydzień Ilość zajęć w tygodniu Cena zł za miesiąc

Podwieczorki z j.angielskim 36 zł 2x 144 zł

Konwersacje z Native Speaker 40 zł 1x 160 zł

Animal Flow – Małpie Figle 18 zł 1x 72 zł

Taniec 25 zł 1x 100 zł

Wspinaczka 30 zł 1x 120 zł

Basen 30 zł 1x 120 zł

Dogoterapia 1xmies. 15 zł

Balet/Hip Hop/AcroDance
Egurrola Dance Studio 25 zł 1x 100 zł

Warsztaty Muzyczno-Aktorskie 15 zł 1x 60 zł

Muzyczne Pudełko 15 zł 1x 60 zł

Robotyka 22 zł 1x 88 zł



Opis zajęć: NOWOŚCI w roku 2020/2021 !

Balet/HipHop/AcroDance EGURROLA DANCE STUDIO:

-zajęcia prowadzone są przez instruktora Egurrola Dance Studio Kraków,
-każdy uczestnik zajęć otrzyma specjalną książeczkę "DANCE BOOK" do zbierania naklejek i 
nagród, która jednocześnie ukazuje postęp nauki tańca,
-wszystkie zajęcia oraz sama nauka przebiega w formie zabawy z zachowaniem dyscypliny i 
bardzo mocno aktywuje wszystkich uczestników,
-możliwość wzięcia udziału w pokazie tanecznym oraz w największym Turnieju Tańca Egurrola
Challenge przed publicznością i Panem Agustinem Egurrolą,
-jeśli Rodzice zdecydują się na dopisanie dziecka do grupy w trakcie trwania kursu to mają możliwość 
płatności za cały semestr i otrzymanie wejściówek na zajęcia w Egurrola Dance Studio Kraków,
-uroczyste zakończenie z pokazem tanecznym dla Rodziców wraz z wręczeniem dyplomów/ 
certyfikatów i nagród,
-każdy uczestnik zajęć otrzyma pojedyncze zaproszenie do wykorzystania na zajęcia taneczne 
z oferty dziecięcej w Egurrola Dance Studio Kraków. 



Robotyka KreaTech:
Zajęcia dla najmłodszych inżynierów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z robotyką.

-podczas kursu dzieci pracują z zestawami edukacyjnymi LEGO WeDo 2.0, 
-w każdym zestawie znajdują się kolorowe klocki LEGO, dobrze znane i lubiane przez dzieci, silnik, 
kostka łącząca konstrukcję z komputerem oraz czujniki takie jak czujnik ruchu czy wychylenia,
-w trakcie kursu dzieci realizują indywidualne zadania, uczą się pracować w grupie, logicznego 
myślenia, rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię,
-uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów tworzą swoje pierwsze konstrukcje i poznają 
podstawy programowania w przyjaznym graficznym środowisku, 
-dzieci przyswajają wiadomości z zakresu mechaniki i robotyki, m. in. dowiadują się czym są 
przekładnie zębate i pasowe, gdzie wykorzystywane są roboty w dzisiejszym świecie. 

Opis zajęć: NOWOŚCI w roku 2020/2021 !



Warsztaty Muzyczno-Aktorskie prowadzone przez panią Martynę,
absolwentkę szkoły Conservatorio di Musica Gioacchino Rossini w Pesaro we 
Włoszech oraz absolwentkę Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii 
Muzycznej w Gdańsku.

Zajęcia obejmują:
-warsztaty śpiewu,
-emisję głosu- dykcja, prawidłowa fonacja, kształtowanie aparatu artykulacyjnego, 

kształtowanie słuchu muzycznego, zabawa dźwiękiem, nauka śpiewu, rozpoznawanie 
wysokich i niskich dźwięków,
-rytmikę - gra na instrumentach, wystukiwanie rytmu, poznawanie nut, improwizacja 
instrumentalno-ruchowa, kształcenie koordynacji ruchowej, odtwarzanie tempa, rytmu 
i metrum, rozpoznawanie szybkich i wolnych wartości rytmicznych,
-aktorstwo- tworzenie małych spektakli, pamięciowe odtwarzanie tekstu, poznawanie 
ruchów scenicznych.

Opis zajęć: NOWOŚCI w roku 2020/2021 !



Animal Flow - Małpie Figle:
-w trakcie zajęć stawiamy na rozwój motoryczny bazujący na nauce sekwencji 
ruchowych naśladujących ruchy zwierząt,
-uczymy korzystać z nieograniczonych możliwości ciała dziecka, nigdy później nie 
przyjdzie im to z taką łatwością,
-wykorzystujemy fabułę zawierającą elementy edukacyjne – rozwój motoryczny jest 
podstawą rozwoju intelektualnego, 
-stwarzamy dzieciom warunki do czerpania satysfakcji z zabaw ruchowych                  
w aktywny i bezpieczny sposób, 
-pracujemy nad poprawą składowych motoryki, takich jak: wytrzymałość, 
koordynacja, świadomość ciała, siła zdolność reakcji oraz równowaga oraz uczymy 
wartości społecznych i współpracy poprzez pracę w grupie.

Opis zajęć dodatkowych w roku 2020/2021 !



Eksperymenty Klub Małego Einsteina:

-podczas zajęć wykonujemy serię doświadczeń i eksperymentów , które pozwolą lepiej 
zrozumieć świat,
-w trakcie zajęć największy nacisk położony jest na stronę praktyczną by było jak 
najmniej teorii ,a maksimum praktyki i samodzielnego działania,
-warsztaty udowadniają ,że nauka jest bardzo przyjemna i daje dużo frajdy.
-podczas zajęć wykorzystujemy ogólnodostępne środki spożywcze i chemiczne, które 
można nabyć w każdym sklepie. Nie wykorzystujemy środków i substancji 
laboratoryjnych.

Opis zajęć dodatkowych w roku 2020/2021 !



Muzyczne Pudełko:
-podczas zajęć dzieci otwierają „muzyczne pudełko", które co tydzień przygotowuje 
dla nich zestaw nowych ćwiczeń, piosenek i muzycznych ciekawostek,
-przedszkolaki poznają podstawowe terminy muzyczne, zapis nutowy i historie z życia 
znanych kompozytorów,
-stworzą własne instrumenty oraz poznają instrumenty już istniejące,
-poprzez stały kontakt dziecka z muzyką możemy stymulować jego rozwój 
intelektualny, emocjonalny oraz ruchowy, a także wpływać na lepsze przyswajanie 
języków obcych.

Opis zajęć dodatkowych w roku 2020/2021 !


