
DZIECIĘCA  
GRUPA CYRKOWA  

Sztuka cyrkowa na zajęciach Dziecięcej Grupy 

Cyrkowej będzie traktowana hobbystycznie  

i w sposób zabawowy. 

 

Jej wyjątkowość będzie polegała na: 

• wychodzeniu naprzeciw indywidualnym potrzebom dzieci  

• wspomaganiu rozwoju fizycznego dziecka 

• łączeniu cyrkowych aktywność ruchowych i artystycznych umiejętności  

• zabawie i rozwoju sztuki ruchu 

• uczeniu się występowania przed innymi 

• wspomaganiu rozwoju osobowości dziecka, przekazanie i doskonalenie tzw. kompetencji 

kluczowych, jakimi są: umiejętność uczenia się, efektywna praca w zespole, skuteczna komunikacja 

W CZASIE ZAJĘĆ DZIECI POZNAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY SZTUKI CYRKOWEJ: 
* WIRUJĄCE TALERZE, które rozwijają  sprawność 

dłoni,  koordynację ruchową oraz wyczucie własnego ciała 

* ŻONGLERKĘ/chusteczkami, kółkami, piłeczkami/, która rozwija 

mózg podobnie jak ćwiczenia fizyczne rozwijają mięśnie. Nauka żonglerki 

na pewno uczy cierpliwości, wytrwałości w pracy, opanowania, pewności 

siebie  

* AKROBATYKĘ, która poprawia kondycję fizyczną oraz zdolności 

motoryczne takie jak: szybkość, skoczność, gibkość czy koordynacja 

ruchowa 

* EKWILIBRISTYKĘ, która polegające na zachowaniu równowagi  

w utrudnionych warunkach, np. na linach  

* TANIEC Z HULA HOP, pozwala przezwyciężyć wstyd i nieśmiałość oraz 

wspomaga twórcze podejście i wyobraźnię 

W DZIECIĘCEJ GRUPIE CYRKOWEJ, każde dziecko znajdzie coś dla siebie – odrobinę teatru, sportu, 

plastyki, muzyki. Cyrk to świetna zabawa, sposób na nudę, gimnastyka ciała i umysłu. Pamiętajmy, 

że cyrk dziecięcy to przede wszystkim zabawa, radość i śmiech. 

Zajęcia Grupy Cyrkowej przewidziane są dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat i będą odbywały się  

w pomieszczenia parafialnych przy Max-Kolmsperger Str. 9A, 81735 München  

w środę od godz. 16.00 do godz. 17.00 dla grupy wiekowej od 7 do 9 lat  

w środa od godz. 17.15 do godz. 18.15 dla grupy wiekowej od 10 do 12 lat 

w sobotę od godz. 13.15 do godz. 14.15 dla grupy wiekowej od 4 do 6 lat  

Dzieci do w/w grupy można zgłaszać od 04.10.2021  do 17.10.2021 mailowo: pmk-neuperlach@gmx.de 

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 20.10.2021/środa/. 
 

Zajęcia poprowadzi Pani Krystyna Samp, dyplomowana Artyska, Aktor Cyrkowy 

Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku k/Warszawy, otrzymała brązowy 

medal na Międzynarodowym Festiwalu w Paryżu, występowała również na 

Międzynarodowym Festiwalu w Monte Carlo, oraz w Moskwie, Rumunii i 

Bułgarii. Pani Krystyna już przez 20 lat prowadzi kreatywne zajęcia z dziećmi w 

Monachium m.in. w Cyrku Lilalu, Cyrku Krone i Cyrku Ronccali.    

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 


