
W MAJU W REGNUM BĘDZIE SUPER! CHCESZ SIĘ PRZEKONAĆ? 

Wiosna kwitnie na dobre, a my kontynuujemy całą gamę interesujących wydarzeń dla Ciebie i twojego dziecka. Od 

muzycznych, edukacyjnych po ruchowe. Towarzyszy nam zawsze dobra zabawa, bo dobra zabawa jest najważniejsza! 

A taka tylko z nami. W maju szczególnie polecamy grupę taneczną ISKIERKI. 

Iskierki to radosne, pełne energii i zapału dzieci. Szybko się uczą, chętnie uczestniczą w zajęciach oraz lubią pracę  

w grupie. Ambitnie podchodzą do nowych choreografii, które z niecierpliwością chcą pokazać najbliższym. 

Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do kontynuowania tańca w przyszłości, poznanie swojej wartości oraz znalezienie 

radości z ruchu. 

Iskierki uczą różnorodności tanecznej, od tańców integracyjnych przez towarzyski do współczesnego. Dzieci na 

zajęciach rozwijają się tanecznie oraz pobudzają wyobraźnię. 

- W planach naszej grupy jest rozwinięcie umiejętności, nauka poczucia rytmu, poznanie kilku układów tanecznych,  

a na koniec roku weźmiemy udział w pokazie dla rodziców – opowiada Dominika Kwinatl, instruktor grupy. 

Taniec dla dzieci to najlepszy sposób na integrację w grupie; poprawia sprawność fizyczną oraz wszechstronny 

rozwój, ale przede wszystkich to dobra zabawa! Chcesz, żeby Twoje dziecko tak świetnie się bawiło? Zapisz je na 

nasze zajęcia! Zapraszamy do dwóch grup: 

 3-4 latki - 16.05. godz. 16.00 

 5-6 latki - 16.05 godz. 17.00 

Maluszki ich Rodziców zapraszamy na dwa rodzaje zajęć: 

 Muzyczne zabawy z Petronelą (dla dzieci w wieku 12-20 miesięcy) – jedna z propozycji edukacji muzycznej, 

która ma wpływ na rozwój od najmłodszych lat, wydobywając wrażliwość dziecka.  Zapraszamy 15 maja  

o godz. 17.10. 

 Rytmika (dla dzieci w wieku 1,8-3 lata) - Nasze zajęcia prowadzi pani Bogusia – nauczycielka z wieloletnim 

stażem pracy. Wprowadzi Was do świata wszystkich dźwięków i kształtów. Poznacie piosenki, wierszyki  

i wykonacie piękne prace plastyczne. Te wszystkie atrakcje czekają w dniach: 9.05.2018r. o godz. 16.45 lub 

23.05.2018 r. o godz.17.45. 

Przedszkolaki, a teraz mamy coś dla Was! 

Karate – coś dla aktywnych i pełnych energii przedszkolaków. Nasze zajęcia są prowadzone w formie zabawy, 

dlatego tak bardzo podobają się dzieciom. To doskonały sposób na odciągnięcie dziecka od telewizora, komputera 

czy smartfona. Przyjdź do nas 17 maja o godz. 16.30! 

Uwaga! jedna osoba może uczestniczyć tylko raz w tych samych zajęciach w ramach oferty bezpłatnej. Na zajęcia 

obowiązują zapisy: 793 101 280, fundacja@nowe-pokolenie.pl 

Miejsce: ul. A.G. Siedleckiego 12 (os. Wyżyny) 

Chcesz być na bieżąco? Polub nasz profil na Facebooku:  

https://www.facebook.com/Dom-Edukacyjno-Kulturalny-Regnum-1295208667285880/ 

Pamiętaj! w Domu Edukacyjno-Kulturalnym znajdziesz wiele więcej ciekawych i interesujących zajęć w sekcji 

wokalno-instrumentalnej, terapeutycznej czy językowej. Potrzebujesz korepetycji dla dziecka? Żaden problem! 

Zorganizujemy je dla Ciebie! 
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