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ZAJÊCIA POKAZOWE GRATIS
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PROFESJONALNA  AGENCJA NIAÑ

ANIMATOR ZABAW

Pomagamy w znalezieniu profesjonalnej niani 
spe³niaj¹cej indywidualne oczekiwania 
rodziców i dzieci. 

Oferujemy:
• nianiê na sta³e 
• nianiê na godziny
• nianiê z przedszkola – us³ugi edukacyjne,
• nianiê na uroczystości rodzinne
• nianiê na czas choroby/absencji w ¿³obku 
 czy przedszkolu

Zorganizowane zabawy i aktywności dla grupy 
dzieci podczas wesel, urodzin, imprez okolicz-
nościowych, świ¹t czy spotkañ rodzinnych to 
nasza specjalnośæ. Wykwalifi kowany anima-
tor zabaw zapewni dzieciom niezapomniane 
atrakcje oraz świetn¹ zabawê, a Ty nacieszysz 
siê czasem z rodzin¹ i przyjació³mi.

ZABAWA I ROZWÓJ     (zajêcia dla dzieci i rodziców)

Wszystkie dzieci uwielbiaj¹ siê bawiæ! Pozwól swojemu dziecku rozwijaæ zainteresowania i odkrywaæ talenty. Zapraszamy do 

skorzystania z wyj¹tkowej oferty profesjonalnych zajêæ grupowych wzbogacaj¹cych rozwój.

 

MINISENSORKI   (Zajêcia sesnoryczno-poznawcze dla najm³odszych od 6 m.¿. do 2. r.¿.)

Zajêcia dla najm³odszych ³¹cz¹ce ruch, muzykê, poznawanie świata, elementy integracji sensorycznej oraz zabawê z rodzi-

cem. Intensywne spotkania pe³ne zabawy i wczesnej nauki świata pobudz¹ Twoje maleñstwo do wszechstronnego i odwa¿-

nego rozwoju. Ukazujemy kreatywny świat rozwoju – bawimy siê makaronem, galaretk¹, wod¹ lub piaskiem. Rozdajemy 

MINISENSORKI. Poznasz zabawy, które mo¿na stosowaæ w domu.

MAXISENSORKI    (Zajêcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 2 do 4 lat.)

Zajêcia dla dzieci aktywnych, lubi¹cych zabawy w gronie rówieśników. Po³¹czenie zabawy, ruchu, muzyki, integracji w grupie, 

zabaw plastycznych i wielu innych. Cykliczne spotkania pomog¹ Twojemu dziecku odwa¿nie wkroczyæ w świat przedszkola-

ków. Rozwój, nauka i świetna zabawa! 

JÊZYK ANGIELSKI DLA DZIECI

 6 m.¿. – 3 lat – HAPPY WORLD    3-6 lat – EASY ENGLISH         

TEMATYCZNE WARSZTATY    (Dla dzieci od 3–6 lat)

Bajki w TV? S¹ lepsze sposoby na zabawê!

 ekoartysta
 ma³y kreator – zajêcia praktyczno-techniczne

 spotkania z bajk¹

 mój teatr – zajêcia teatralne

DODATKOWO OFERUJEMY:

 messy activities – brudaski do dzie³a

 kobiecy ryneczek

 plac zabaw
 zajêcia adaptacyjne, przygotowuj¹ce  dzieci 

       i rodziców do pobytu w ¿³obku lub przedszkolu 

 organizacja wyj¹tkowych przyjêæ urodzinowych

Po³¹czenie zabawy, śpiewu i ruchu daj¹ce radośæ i naukê. 

W trakcie spotkañ dzieci poznawaæ bêd¹ angielskie 

piosenki, rymowanki, zwroty i s³ownictwo.


