
 
DRODZY RODZICE, 

 
w pomieszczeniach Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium Neuperlach 

przy Max-Kolmsperger Str. 9A, 81735 München  
prowadzimy zajęcia dla mam z dziećmi w grupie „Spotkania dla Maluchów”. 

 
Zajęcia odbywają się różnych grupach wiekowych od 3 m-cy do 6 lat od poniedziałku do piątku: 
  
poniedziałek od godz. 09.30 do godz. 11.30  spotkania dla grupy wiekowej od 3 m-cy do roczku  
wtorek  od godz. 16.00 do godz. 17.30  spotkania dla grupy wiekowej od 4 lat do 5 lat 

(brak wolnych miejsc) 
środa  od godz. 09.30 do godz. 11.30  spotkania dla grupy wiekowej od 1,5 lat do 4 lat 
czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00  spotkania dla grupy wiekowej od 2,5 lat do 5 lat 
 
piątek  od godz. 14.00 do godz. 15.30  zajęcia muzyczne dla dzieci od 1 do 2 lat 
  od godz. 16.00 do godz. 17.00  zajęcia muzyczne dla dzieci od 4 do 6 lat 
 
 
Zgłoszenia dzieci przyjmujemy mailowo: pmk-neuperlach@gmx.de 

 
To jest grupa dla Was Drodzy Rodzice i Waszych Dzieci jeśli  chcecie , aby Wasze dzieci mówiły  
w języku polskim i były dwu lub wielojęzyczne 
- wzbogacały zasób słownictwa w języku polskim, 
- bawiły się w grupie rówieśników, - bawiły się w grupie rówieśników, 
- nabrały odwagi do poznawania innych dzieci, 
- poszerzały wiedzę o Polsce poprzez zabawy, 

- uczestniczyły w zajęciach z rytmiki. 
 
Oferujemy 
 - gry i zabawy rozwijające kompetencje językowe, 
- naukę wierszyków paluszkowych, rymowanek, 
- słuchanie utworów literackich, 
- mini teatrzyki, 
- ćwiczenia i zabawy logopedyczne, 
- elementy matematyki przeliczanie, porównywanie przedmiotów, tworzenie rymów matematycznych, 
- poznawanie poprzez zabawę kolorów, dni tygodnia, miesięcy, pór roku, 

- zabawy dostosowane do zmieniających się pór roku, 
- zabawy z elementami rytmiki, 
- zabawy z chustą Klanza, 
- prace plastyczne, - prace plastyczne, 
- zajęcia z sensoplastyki, 
- ekspertmenty takie jak wulkan, tęcza, lawa 
- elementy metody Montessori 
- poznawanie instrumentów muzycznych, nut 

 
 Na zajęciach wykorzystujemy płyty oraz materiały z wydawnictwa Bliżej Przedszkola, miesięcznika dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego. 
 
 

Zapraszamy serdecznie 


