Wrzesień w Klubie Rodziców z dzieckiem do lat 3.
OBOWIĄZKOWE ZAPISY
BIURO@PRACOWNIAKULTURALNA.PL
lub 784545453

Poniedziałki: 7, 14, 21, 28.09
Coworking 08:30 -13:30 – obowiązują zapisy
Przerwa na dezynfekcję i wietrzenie 11:00-12:00 – pracownia zamknięta
10:00 BuggyGYM zbiórka plac zabaw na Bagrach przy statku pirackim. Fitness
z wózkami. – prosimy o zapisy, możliwa zmiana miejsca z uwagi na niepogodę
Wtorki: 1, 8, 15, 22, 29.09.
Coworking 14:00 -19:00 – obowiązują zapisy, Przerwa na dezynfekcję i wietrzenie
14:30-15:30 pracownia zamknięta
1.09 godz. 17.30 Spotkanie ze specjalistą z muzykologiem – warsztat dla rodzica
8.09 godz. 16.00 Zabawy ruchowe dla dzieci i rodziców
15.09 godz.17.30 Spotkanie ze specjalistą z muzykologiem – warsztat dla rodzica
z dzieckiem – Muzykuj z ciocią Asią
22.09. godz. 16:00 Zabawy ruchowe dla dzieci i rodziców
29.09. godz. 16:00 Zabawy ruchowe dla dzieci i rodziców
Środy: 2, 9, 16, 23, 30.09.
Coworking 08:30 -13:30, Przerwa na dezynfekcję i wietrzenie 11:30-12:30 –
pracownia zamknięta
10:00 „Las mañanas divertidas” zabawa i nauka j.hiszpańskiego
Czwartki: 3, 10, 17, 24.09.
Coworking 08:30-13:30, Przerwa na dezynfekcję i wietrzenie 11:30-12:30 –
pracownia zamknięta
3.09 godz. 9.00 Folkloromaniacy – zajęcia dla dzieci od 1,5 r
10.09 godz. 9.00 Spotkanie ze specjalistą – Czytadełko
17.09 godz. 9.00 Folkloromaniacy – zajęcia dla dzieci od 1,5 r
24.09 godz. 9.00 Spotkanie ze specjalistą – Czytadełko
Piątki: 4,10, 18, 25.09.
Coworking 08:30-13:30, Przerwa na dezynfekcję i wietrzenie 11:15-12:15 –
pracownia zamknięta
9:00 NA ZMYSŁOWYM TROPIE – warsztaty sensoryczno-brudzące.
Działalność Klubu Rodziców z dzieckiem do lat 3 jest współfinansowana ze
środków Miasta Krakowa.

Grupa dla rodziców zrzeszających nasz klub: https://www.facebook.com/groups/639518646591500

Opis zajęć:
BuggyGYM to forma aktywności fitness dla rodzica z małym dzieckiem w wózku. W czasie
treningu, który odbywa się na świeżym powietrzu, wykonywane są ćwiczenia z wózkiem, o
charakterze aerobowym, wzmacniającym, kształtującym i rozciągającym.
„Muzykuj z ciocią Asią” – spotkanie ze specjalistą z muzykologiem- zajęcia umuzykalniające
dzieci – ok 50 minut. „Muzykuj z ciocia Asią”- Na zajęciach wspólnie zagramy na instrumentach
wykonanych z dostępnych materiałów domowych – mogą być nawet kapcie, garnuszki, pokrywki,
odkrywamy świat muzyki, śpiewamy i poruszamy się do muzyki, poznamy świat muzyki.
Zabawy ruchowe dla dzieci i rodziców. Zabawy ruchowe i ćwiczenia z udziałem rodziców i dzieci.
Podczas zajęć wykorzystamy elementy: jogi, animacji i ćwiczeń wzmacniających dla dziecka i
rodzica. Przy ładnej pogodzie zajęcia na zewnątrz
„Las mañanas divertidas” – zabawa i nauka hiszpańskiego dla dzieci z opiekunem. Będziemy
proponowali ciekawe opowiadania, gry i zabawy, które umożliwią przyswajanie nowego
słownictwa i osłuchanie się z językiem. Czekają na nich wspaniałe historie, muzyka i wiele
możliwości do tworzenia dzieł inspirowanych kulturą hiszpańskiego kręgu językowego.
Czytadełko – spotkanie ze specjalistą nauka czytania metodą Glenna Domana. Czytadełko to
spotkanie, na których wspólnie spędzony czas ma być przede wszystkim dobrą, swobodną zabawą,
rozwijającą prawą półkulę mózgu. Jedną z proponowanych zabaw jest: „zabawa w czytanie”.
Podczas jej trwania demonstrujemy dziecku specjalnie przygotowane tablice z wyrazami. Naukozabawa nie ma jednak nic wspólnego ze szkolnym przymusem, stresem. Zajęcia są uzupełnione o
globalne czytanie prowadzone metodą Glenna Domana.
Folkloromaniaki to zajęcia etnograficzne o charakterze ogólnorozwojowym i poznawczym.
Skupione są wokół inspirującego polskiego folkloru, porażającego feerią barw, wesołością,
integrującego muzykę, słowo, ruch, rodzime obrzędy i niezapomnianą plastykę. Na zajęciach dzieci
będą nie tylko kreatywnie się bawić, ale i śpiewać, podrygiwać w rytm ludowej muzyki, tworzyć
tradycyjnymi ludowymi sposobami sztukę ludową. Współczesny świat dąży do globalizacji, dlatego
tak ważne jest poznanie rodzimej tradycji
NA ZMYSŁOWYM TROPIE – warsztaty sensoryczno-brudzące
Dziecko w roli tropiciela, badacza? Czemu nie, przecież będzie podążało za własnymi zmysłami.
Na zmysłowym tropie to zajęcia sensoryczne, podczas ich trwania stymulujemy, uwrażliwiamy i
oddziałujemy na wybrany, za każdym razem inny zmysł. Sprawdzamy jego korelacje i powiązania
z pozostałymi. Nowe doświadczenia sensoryczne, które zdobędzie dziecko przyczynią się do
rozwoju mózgu i osobowości. Dostarczanie nieznanych bodźców zachęci do nauki i pobudzi, jakże
naturalną ciekawość dziecka, a przede wszystkim pozwoli na orientację w otaczającym świecie,
oraz umożliwi stworzenie własnego obrazu tego świata, z wyczuleniem na poszczególne zmysły.

