
Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło, że możemy przedstawić Państwu naszą ofertę i   powiedzieć kilka 
słów o sobie. 

Leader School we Wrześni to przyjazna i rodzinna szkoła językowa dla dzieci od 2 roku 
życia, młodzieży i dorosłych. Oprócz zajęć językowych, rodzice zapisują swoje dzieci na 

zajęcia rozwojowe z matematyki, efektywnych metod uczenia się, robotyki i programowania. 

Prowadzimy zajęcia w naszej siedzibie we Wrześni ale również w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Strzałkowie. 

  

Na jakie kursy możesz zapisać swoje dziecko? 

 LEO ENGLISH, to wyjątkowa metoda nauczania języka angielskiego, skierowana już do 
dwulatków. Twoje dziecko może przejść ścieżkę edukacyjną i zostać Mistrzem Angielskiego: 

LITTLE ONES - od 2 do 3 lat 

PRE-STARTERS - od 3 do 4 lat 

STARTERS - od 4 do 5 lat 

CLIMBERS - od 6 do 7 lat 

RUNNERS - od 7 do 8 lat 

LEAPERS - od 8 do 9 lat 

FLYERS - od 9 do 10 lat 

  

Co zachwyci Młodych Adeptów Angielskiego i sprawi, że nie będzie mogło się 
doczekać następnych zajęć? 

● Twoje dziecko pozna jedynego we Wrześni robota EMYS, który uczy dzieci 
angielskiego przez interakcje 

● usłyszy interaktywny długopis TING, który wymawia to, co dziecko zaznaczy w 
podręczniku! 

● nauczy się angielskiego z przyjaznymi lektorami pasjonatami, którzy dbają o to, aby 
nauka była również zabawą 

  

Kiedy obecnie wielu dorosłych uważa: "nie umiem mówić po angielsku", Twoje 
dziecko już teraz powie: "Mamo, chcę się uczyć angielskiego, bo wymiatam! ", a 

oprócz tego: 

● pokocha naukę języka angielskiego 
● zbuduje pewność siebie 
● będzie się świetnie bawiło na zajęciach 
● nawiąże wartościowe relacje z rówieśnikami 



● nie zrazi się do języka przez niski poziom nauczania 

  

MATPLANETA 

Matplaneta to miejsce, w którym świeże umysły dzieci dostają wyzwania, które w 
zorganizowany i ustrukturyzowanya sposób pozwalają im się rozwijać. Zajęcia rozpoczynają 
się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Problem 

jest analizowany w grupie, a dzieci same mają dojść do sposobu rozwiązania go. 

Dzieci uczą się matematyki i logiki, ale nie w sposób szkolny. 

Dzieci dyskutując uczą się od siebie i podążają za dziecięcą logiką, dzięki czemu łatwiej jest 
im zrozumieć poszczególne zagadnienia. Nauczyciel nie wykłada im przedmiotu zgodnie z 

logiką dorosłego, ale moderuje grupę pilnując prawidłowości uzyskiwanych wniosków. 

  

ROBOTYKA BRIKS4KIDZ 

Przyszłość to roboty, programowanie, komputery. Przygotowaliśmy ofertę ciekawych zajęć z 
robotyki. Pokażą one twojemu dziecku wyjątkowy świat nowoczesnych technologii. Na 

zajęciach pracujemy z klockami Lego WeDo. Zajęcia z robotyki odbywają raz w tygodniu i 
przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-11 lat. 

Przedszkolaki Legolaki 4-5 lat 

Buduję i wiem 5-6 lat 

Robotyka dla dzieci 7-11 lat 

  

I to wszystko tylko w szkole językowej Leader School Września, która oferuje: 

Przeszkolonych lektorów-pasjonatów. Sale dydaktyczne specjalnie tylko i wyłącznie dla 
dzieci. Rozwój i świetną zabawę 

Gotowy na podjęcie decyzji o wyborze najlepszej szkoły językowej? 

Przejdź tutaj i użyj formularza szybkiego zapisu: 

https://leaderschool.langlion.com/forms/zapisy-22-23-1 

  

Znajdujemy się na ul. Chopina 3  we Wrześni w Strzałkowie ul. Świerkowa 4 i prowadzimy 
również zajęcia w  ZSP w Strzałkowie 

 


