
Drzemiące w dziecku wro-
dzone zdolności i talenty mogą 
nigdy się nie ujawnić. Wspaniałe 
okoliczności nie tylko dla ich od-
krycia, ale również rozwoju stwa-
rzają całoroczne kursy dla dzieci 
w leszczyńskiej Arenie Kreatywnej 
Edukacji mającej swoją siedzibę 
przy ul. 17 Stycznia 90.

Zajęcia rozpoczną się od 15 
września, kiedy minie natłok spraw 
związanych z rozpoczęciem roku 
szkolnego. Kursy dla 2-latków prowa-
dzone są z udziałem rodzica. Ponadto 
programy dostosowane do wieku 
i cech indywidualnych mają 3-4 lat-
kowie, 5-6 latkowie, 7-8 latkowie, 9-10 
latkowie oraz 11-12 latkowie.

– Z uwagi na duże zainteresowanie 
zajęciami w ubiegłym roku szkolnym, 
wprowadziliśmy po dwie grupy na każ-
dym poziomie wiekowym – informuje 
Monika Kościelniak, współwłaści-
cielka Areny Kreatywnej Edukacji 
w Lesznie. – Mamy jeszcze wolne 
miejsca na większości poziomów wie-
kowych, co umożliwia rodzicom wybór 
dogodniejszego terminu zajęć. Kurs 
składa się z 35 spotkań, raz w tygodniu 
w grupach do 12 osób. Mniej liczne są 
grupy 2-latków, ponieważ każdemu 
z dzieci towarzyszy rodzic.

Zajęcia dla dzieci w wieku przed-
szkolnym trwają 60 minut, a dla 
starszych dzieci 90 minut. Program 
wypełniony jest od pierwszej do 
ostatniej minuty, jednak mali uczest-
nicy nie domagają się odpoczynku, 
gdyż jest to edukacja oparta na 
ciekawych zabawach.

– Zajęcia prowadzimy w atmosfe-
rze wzajemnego szacunku, akceptacji 

i poczucia bezpieczeństwa – zapew-
nia pani Monika. – Tylko w takich 
warunkach możliwe jest wyzwolenie 
w dzieciach spontanicznej i twórczej 
aktywności dla pełnego wykorzy-
stania tkwiącego w nich potencjału. 
Posiadając dobrą znajomość każdego 
dziecka, staramy się aby wszyscy 
uczestnicy zajęć odnosili sukcesy, 
przez co dzieci wzmacniają własną 
samoocenę. W formie zabawy pro-
wadzone są ćwiczenia parateatralne, 
muzyczne, taneczne, plastyczne. Wy-
korzystujemy też elementy technik re-
laksacyjnych, zabaw logopedycznych 
i psychopedagogicznych. Dzieci mają 
okazję samodzielnie przeprowadzać 
doświadczenia i eksperymenty, roz-
wiązujemy łamigłówki i rebusy. Kadra 
utrzymuje stały kontakt z rodzicami 
przekazując im swoje spostrzeżenia do-
tyczące dziecka. Podczas zabawy dzieci 
zdradzają swoje, często bardzo liczne 
fascynacje i talenty, dlatego rodzice 
mając pełniejszą informację na ten 
temat, mogą trafniej wybrać dziedzinę 
dodatkowych zajęć dla dziecka. Na 
zakończenie kursu rodzice otrzymują 
pisemną informację o uzdolnieniach 
i sukcesach dziecka.

Prócz całorocznych kursów dla 
dzieci Arena Kreatywnej Edukacji 
prowadzi również kursy i szkolenia 
dla studentów, pedagogów, nauczy-
cieli, wychowawców, opiekunów 
i animatorów zaciekawionych ideą 
kreatywnej edukacji. 

Dodatkowe informacje na temat 
kursów dla dzieci można uzyskać pod 
nr tel. 601 290 784 lub 661 275 065 
oraz www.arena.edu.pl
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