Plan Dnia:
9.30 otwarcie klubu
10.00-11.00 zajęcia
11.00-11.30 przerwa/posiłek
12.00- 13.00 zajęcia
13.00-13.30 sprzątanie i rozejście
Bloki tematyczne proponowanych zajęć (łącznie174 h):
Montessori dla Maluchów. Łącznie 40 h. 6.500zł
Warsztaty w zakresie pedagogiki Marii Montessori. 30 godz. Koszt 5.000zł
Wprowadzenie teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pracy z małym dzieckiem do 3–go r.
ż. oraz wskazanie specyfiki wychowania małego dziecka w domu wg zasad pedagogiki M.
Montessori. W ramach spotkań odbędą się warsztaty dla rodzica z dzieckiem w czasie których
uczestnicy będą samodzielne wykonywać pomoce montessoriańskie do pracy z dzieckiem 0–3 r. ż.
Zajęcia metodą Montessori. 10 godz. koszt 1.500zł
W programie:
1.Budowanie różowej i brązowej wieży.
2. Zamykanie i otwieranie przedmiotów.
3. Nauka przenoszenia. Nauka nalewania.
4. Zabawa z workiem pełnym przedmiotów.
5. Nauka rozróżniania konsystencji.
6. Łączenie przedmiotów w zbiory.
7. Dopasowywanie trójwymiarowych przedmiotów.
8. Identyfikowanie smaków.
9. Identyfikowanie zapachów.
10. Nawlekanie koralików.
Porady Praktyczne. Łącznie 30 h. Koszt 3.000zł
W programie:
Spotkania z fizjoterapeutą, instrukcja prawidłowego chwytania i noszenia dzieci w wieku 0-3.
2 h. koszt 300zł
Zajęcia z noszenia dzieci w chuście. 6h. koszt 900zł
Spotkania z dietetykiem odnośnie żywienia dzieci w 1, 2 i 3 roku życia. 2h. koszt 300zł
Spotkania ze stylistką ubioru i fryzur. 10h. 1.500zł
Spotkania z blogerką. Gadżety przydatne w rodzicielstwie. Spotkania 1-2 razy w miesiącu w
kawiarni Bułeczka. 10h. Nieodpłatnie.
Gimnastyka dla rodzica z dzieckiem. 45 h. koszt 6.750zł
Kreatywnie z Dzieckiem, propozycje wspólnej zabawy, wychowawczego i twórczego
spędzania czasu z dzieckiem. 28 h. Łączny koszt 5.200zł
Działania plastyczne. 10 godzin. Koszt 1.500zł
1. Malowanie palcami. Mieszanie kolorów.

2. Proste origami z kolorowych kółek, wystawa prac.
3. Jak zrobić pszczołę, sowę, papugę lub słonia z rurek po papierze toaletowym?
4. Pieczenie i dekorowanie pierników.
5. Własnoręczne bombki, samodzielnie wykonany łańcuch na choinkę.
6. Małe architekturki – wykonywanie domków z kartonowych pudełek.
7. Odciski stóp i dłoni w samodzielnie wykonanej masie solnej. Barwienie masy barwnikami.
8. Własnoręczne wykonywanie i układanie puzzli z obrazków.
9. Tworzenie książeczki pt. bardzo głodna gąsienica.
10. Tkanie przy pomocy papieru.
Mama śpiewa. 8 h. Koszt 1.200zł
Śpiewanie z dzieckiem w chuście lub na kolanie wraz z zawodową pieśniarką. Śpiewanie dla
przyjemności, radości, zdziwienia, że jednak potrafimy. Przy kołysankach maluchy może usną, a
przy pieśniach hucznych potańcują. Śpiewanki będą ludowe, teksty wyszperane, wygrzebane z
tradycyjnych pieśni polskich i innych narodów słowiańskich.
Gordonki. 4 h. Koszt 1.000zł
Istotą zajęć jest stymulowanie naturalnego rozwoju wrażliwości muzycznej u małych dzieci
poprzez dźwięki, rytmy oraz ruch. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, podczas której dzieci
mają pełną swobodę. Mogą leżeć, biegać, skakać, innymi słowy odbierają muzykę w
najdogodniejszej dla siebie pozycji.
Bobomigi 6 h koszt 1.500zł
Nauka komunikowania się z dzieckiem za pomocą prostych gestów na długo przed
komunikowaniem się słowem.
Warsztaty umiejętności wychowawczych. 30 h 5.900zł
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” oparte na metodzie
Faber/Mazlich. W programie:
Jak stawiać i przestrzegać granic?
Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?
Jak zachęcać dziecko do współpracy?
Co zamiast karania?
Jak wspólnie rozwiązywać problemy?
Jak zachęcać do samodzielności?
Jak uwalniać dziecko od grania ról?
Jak chwalić i zachęcać?

