
Półkolonie

Zarezerwuj pakiet 
zajęć sportowych 
lub artystycznych 
(1 pakiet = 4 zajęcia)

Wakacje w
przedszkolu?

Jesteś organizatorem
półkolonii?
Zarezerwuj zajęcia
artystyczne lub sportowe 
i zapewnij dzieciom
kreatywnie i atrakcyjnie
spędzany czas.

Przedszkola

Uczestnicy
indywidualni

Rodzinne wakacje?
Gdziekolwiek jesteście 
i macie dostęp do internetu,
możecie zapisać swoje
dziecko na zajęcia online.
Stałe terminy zajęć
artystycznych i sportowych -
zarezerwuj w naszym sklepie.

Potrzebujesz więcej informacji?

akademia@kidsandsport.pl



Ciekawe, interaktywne i wesołe
zajęcia online dla dzieci.
Stałe terminy zajęć
sportowych i artystycznych. 
Zapisz dziecko na wybrane
zajęcia, odbierz link do zajęć 
i  korzystaj z chwili wolnego :)

Na zajęciach sportowych nie
jest wymagany żaden
specjalistyczny sprzęt sportowy
a na artystycznych potrzebne
będą jedynie podstawowe
materiały plastyczne

Uczestnicy
indywidualni

Półkolonie

Jako organizator półkolonii chcesz,
aby dzieci spędzały czas aktywnie 
i ciekawie. Być może wiele zajęć
prowadzisz sam albo masz już
zarezerowane różnorodne
wycieczki i atrakcje.
Z nami możesz dowolnie wypełnić
dzieciom pozostały czas.

Wybierz dowolną ilość 
 tematycznych zajęć sportowych 
lub artystycznych. Na zajęciach
pojawią się nasi doświadczeni 
i wykwalifikowani trenerzy 
i instruktorzy, którzy poprowadzą
zajęcia we wskazanym miejscu.

Oferta KidStation

Prowadzimy zajęcia ogólnosportowe dla
dzieci w przedszkolach według autorskiego
programu. Zajęcia są realizowane
stacjonarnie lub interaktywnie online.
Dostarczamy wiedzę, doświadczenie,
gotowe rozwiązania nauczycielom edukacji
przedszkolnej, wczesnoszkolnej, którzy
chcą prowadzić zajęcia sportowe we
własnym zakresie - program szkoleniowy
"Duża motoryka w małym palcu".

KIDS&SPORT

Warsztaty artystyczne online dla dzieci. Na
zajęciach poznajemy twórczość i prace
wybitnych artystów z różnych dziedzin
sztuki (fotografia, malarstwo, rzeźba, teatr)
i wykonujemy prace artystyczne
inspirowane twórczością mistrzów. 
Edukacja przez sztukę rozwija u dzieci
twórcze myślenie, wyobraźnię, wspomaga
rozwój poznawczy i kształtuje osobowość,
ułatwia koncentrację, skupienie uwagi oraz
rozwija naturalne zainteresowania.

KIDS&ART

Już wkrótce zaskoczymy Was kolejnymi
markami i zajęciami tematycznymi dla
dzieci.

KIDS&...

Przedszkola
Wakacje w przedszkolu mogą być

super przygodą dla każdego dziecka!
Z nami, ta przygoda, będzie

dodatkowo aktywna i kreatywna.
Zarezerwuj pakiet zajęć sportowych
lub artystycznych  i wybierz dowolny

termin na ich realizację. 
Pakiet to cztery, 1-godzinne zajęcia  

z najlepszą ekipą trenerów 
i instruktorów, którzy na co dzień

pracują z małymi dziećmi.


