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ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SEKCJA WOKALNA
Zajęcia prowadzi pedagog wokalna 

Lena Charkiewicz

� Zapraszamy młodzież w wieku 8-15 lat. Na każdych zajęciach profesjonalnie
popracujesz nad prawidłową emisją głosu i dykcją. Będziesz śpiewał w zespole 
na głosy. Poznasz różne techniki wokalne przydatne we wszystkich rodzajach 
muzyki. Rozwiniesz swój talent wokalny. 

SEKCJA NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH
KLAWISZOWYCH I GITARZE

Instruktor Jerzy Charkiewicz
� Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. Podczas
zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami rządzą-
cymi muzyką, zapisem nutowym oraz nazwami dźwięków akordów i skal. Zajęcia
odbywać się będą w kilkuosobowych grupach, jednak każdy wychowanek zreali-
zuje indywidualny program, dostosowany do jego wieku, umiejętności i preferencji
muzycznych. Utwory wykonywane podczas zajęć pochodzą z repertuaru rozryw-
kowego oraz klasycznego. Stanowią też program artystyczny różnych przeglądów
i konkursów.

SEKCJA FORM UŻYTKOWYCH 
Instruktorki: Aleksandra Kolanek i Krystyna Niewinowska

� Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych, rozpoczną się w paździer-
niku br. i będą odbywały się raz w tygodniu przez 90 min. Szczegółowy plan zajęć
zostanie rozpisany po konsultacjach uczestników z prowadzącymi zajęcia.

JĘZYK ANGIELSKI 
Zajęcia prowadzi Ewa Kazuła

� Lekcje języka angielskiego dla dzieci w wieku 5,6 i 7 lat w trzech grupach wie-
kowych, realizowane metodą Helen Doron Early English (HDEE)

ZAJĘCIA TANECZNE 
Instruktor Agata Krajewska Studio Tańca Pasja

� Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-
-szkolnym. 

ZAJĘCIA KULINARNE 
Prowadzący: mistrz kuchni Marcin Latkowski

� Dzieci będą miały okazję poznać nowe smaki i nowe potrawy a także samo-
dzielnie przygotowywać sałatki, desery i dania obiadowe. A wszystko pod pro-
fesjonalną i miłą opieką. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu.

NAUKA GRY W SZACHY
Zajęcia prowadzi Emilian Wosztyl instruktor szachowy, animator 

życia szachowego w woj. zachodniopomorskim, sędzia klasy II.

SENSOPLASTYKA
Zajęcia poprowadzi Katarzyna Hatłas, te warsztaty dedykowane 

są dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat.

� Edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na opty-
malny rozwój całego organizmu: na zmysł węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku.
Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia
się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę
na temat związków przyczynowo-skutkowych. Poznają sposoby przemiany jed-
nych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystoso-
wywania się do zmian.

SZKOŁA ANIMATORA CZASU WOLNEGO
Kurs poprowadzi Krystyna Niewinowska

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.
Lubisz się bawić? Chcesz być animatorem?

� Zapraszamy młodzież (12-18 roku życia) do zapisania się do jedynej, niepowta-
rzalnej szkoły, w której nie wystawiają ocen – Szkoły Animatora Czasu Wolnego.
Dowiecie się co to jest animacja, jak bawić się z rówieśnikami, jak przygotować
świetną imprezę, zdobyć zawód przyszłości.
Przygotowaliśmy dla Was cykl zajęć składających się z części teoretycznej oraz
praktycznej. Pokażemy Wam jak przygotować się do roli Animatora, poznacie za-
bawy animacyjne, przygotujecie autoprezentację, przemówicie ze sceny, nauczycie
się cyrkowych sztuczek, wejdziecie na wyżyny – szczudła!

AKADEMII TWÓRCZEGO ROZWOJU 
„BYSTRZAK”

To oferta zajęć dla najmłodszych dzieci. 
Twoje dziecko też jest bystrzakiem!!!

� „Bystrzak” jest dziełem doświadczonych nauczycieli i pedagogów, którzy opracowali
sposób na budzenie w dzieciach ciekawości otaczającym światem, a jednocześnie rozwija-
nie w nich twórczego myślenia i działania. Im wcześniej człowiek posiądzie te umiejętności,
tym piękniejsze będzie jego życie. Dzieciaki zdobędą zdolność adaptacji do nowych wyma-
gań, otwartość na nowe zadania, a więc samodzielność myślenia i twórcze podejście. Do-
datkowo liczyć się będzie również zdolność szybkiego zapamiętywania i szybkiego czyta-
nia. Żyjemy w świecie informacji. Nasze dzieci będą musiały zapamiętać dużo więcej infor-
macji, niż my teraz. Ogólne hasło „Myśl, czytaj, pamiętaj”. Dzieci m.in. rozwiązują na
zajęciach łamigłówki umysłowe, poznają ciekawostki o otaczającym świecie, a także uczą
się nowych technik zapamiętywania i koncentracji.
Zajęcia będą prowadzone w czterech różnych grup wiekowych: 3 – 4 lata, 4 – 5 lat, oraz
6- i 7-latki i będą trwały ok. 90 minut w kameralnych grupach, ok. 10 osób. Dzieci
otrzymują karty pracy i składniki do eksperymentów przeprowadzanych na zajęciach.
Już we wrześniu będzie można przyjść do Centrum Kultury w Mielnie na bezpłatne zajęcia
pokazowe, żeby zobaczyć, jak działa Akademia. Zapisz się już dziś. 


