
Drodzy Rodzice, 

zapraszamy wasze dzieci do udziału w ciekawej ofercie zajęć pozalekcyjnych w ramach 

współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Leader School. 

Wzorem roku ubiegłego oferujemy naukę języka angielskiego metodą Leo English. Kto 

zna, ten już wie, że metoda Leo English jest najbardziej przyjazną dzieciom metodą nauki 

języka angielskiego. Dzięki Leo English dzieci uczą się poprzez zabawę i ruch, osłuchując się 

z językiem w najbardziej naturalny sposób. Dzięki Leo English język angielski już nigdy nie 

będzie językiem obcym dla Waszych dzieci. Od 21 września czekają na wasze dzieci same 

nowości: Edukacyjny robot do nauki języka angielskiego EMYS. Robot, który łączy najnowszą 

technologię z edukacją. Mówiący długopis TING, to kolejna bardzo przyjazna dzieciom 

technologia. Być może znacie już TINGa z sieci Empik, ale czy wiecie, że Leader School 

stworzyło książeczki i materiały do nauki angielskiego z TINGiem? Od 21 września wszystkie 

nasze piosenki i bajki do metody Leo English znajdziecie w specjalnej aplikacji na smartfona. 

Dzięki temu możecie powtarzać materiał z zajęć gdziekolwiek jesteście i tym samym utrwalać 

zdobyte już umiejętności.  

Leo Maniak to metoda efektywnej nauki stworzona dla Waszych dzieci, aby rozbudzić 

i rozwinąć wszystkie ich zdolności. Dzięki zastosowaniu skutecznych technik i narzędzi 

ułatwiających naukę, Leo Maniakowi uczniowie lepiej przyswajają ortografię, płynnie czytają, 

samodzielnie notują i przygotowują się do sprawdzianów, korzystają z technik pamięciowych 

oraz doskonalą swoją koncentrację. Leo Maniak dedykowany jest dzieciom w wieku od 8 do 

14 lat. Każde znajdzie w nim coś idealnego dla siebie – Leo Maniak jest dla uczniów zdolnych, 

o wielu zainteresowaniach, chcących poznać nowe sposoby przyswajania szkolnej (i nie tylko) 

wiedzy, dla dzieci lubiących uczyć się poprzez ruch i dla tych, które chciałyby nabrać więcej 

pewności siebie.  

Matplaneta to miejsce ciekawych spotkań z matematyką oraz logiką dla dzieci i 

młodzieży. U nas dzieci uczą się przez sprawdzanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań, 

zabawę i szukanie własnych  dróg rozwiązania problemu. Program zajęć oraz metody pracy 

zostały opracowane w oparciu o program Math Circle profesorów Kaplanów z Uniwersytetu 

Harvarda. Dbamy o motywację i chęć próbowania u dzieci w bezpiecznych warunkach. Ważne 

jest, aby dzieci miały możliwość eksperymentowania i poszukania swoich pomysłów na 

rozwiązanie zadania, ale bez strachu, że zostaną źle ocenione, jeśli ich proces myślowy nie 

doprowadzi ich prosto do celu. 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. Każdy ma prawo wypowiedzieć się i szukać własnej 

drogi dojścia do rozwiązania. Nauczyciel jest przewodnikiem, który kieruje myśli dzieci 

w odpowiednim kierunku, ale nie podpowiada gotowych schematów rozwiązania i wyniku. 

Wtedy dzieci uczą się samodzielnie myśleć, dostrzegać regularności i rozwiązywać problemy.  

Robotyka z klockami Lego WeDo 2.0. Na każdych zajęciach budujemy i 

programujemy innego robota. Każdy robot to okazja do wyjaśnienia rożnych zjawisk 

fizycznych poprzez krótkie pokazy i eksperymenty oraz do przybliżenia rozwiązań 

mechanicznych robota. Robot, aby zadziałał musi zostać zaprogramowany. Pokazujemy jak 

praktycznie wykorzystać komputer. Uczymy algorytmicznego i logicznego myślenia oraz 

blokowego języka programowania. Poznane konstrukcje jak warunki i pętle występują 

praktycznie w każdym języku programowania. Ponadto budowanie z  klocków rozwija małą 

motorykę dziecka, jego wyobraźnię oraz koordynację wzrokowo-ruchową.    

Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach prosimy o kontakt e-mailowy na adres 

wrzesnia@leaderschool.pl lub telefoniczny pod numerem 530 355 205.  

mailto:wrzesnia@leaderschool.pl


Z powodu pandemii nie odbędą się w tym roku lekcje pokazowe. Zajęcia rozpoczną się 

od 21 września. Zajęcia odbywać się będą w miarę możliwości bezpośrednio po zajęciach 

dzieci w szkole lub w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. 

                                                                                    Zespół Leader School Września. 

 

 

 


