
11 NR 69 (3) 26 SIERPNIA 2015

Jeśli szukasz dla swojego dziecka 
zajęcia, które pozwoli mu spędzić 
czas na świeżym powietrzu i nauczy 
go odpowiedzialności, zapisz je do 
szkółki jeździeckiej.

Stajnia Agro Farma zaprasza wszyst-
kie dzieci i młodzież na zajęcia, 

które rozpoczną się już we wrześniu. 
Do szkółki trafiają fani jazdy konnej, 
którzy chcą podszkolić swoje dotych-
czasowe umiejętności. Dla maluchów 
przewidziany jest Klub Kucyka. Tu 
swoje pierwsze kroki w jeździectwie 
mogą stawiać przedszkolaki. Dla wie-
lu bywa to także rodzaj hipoterapii. 
Dla starszych przygotowano zajęcia 
w szkółce. Dzięki wewnętrznej formie 
oceniania, zdrowej rywalizacji i egza-
minom młodzi ludzie mogą zdobywać 
odznaki i przechodzić do bardziej za-
awansowanych grup. Regularne tre-
ningi, ciężka praca i świetna zabawa 
motywują ich do wyznaczania sobie 
nowych celów. 

Jeździectwo to nie tylko sport 
rekreacyjny, który pozwa-
la miło spędzić czas. W 
szkółce dzieci i młodzież 
zobowiązani są do dbania 
o przydzielone im konie. 
Dzięki temu uczą się od-
powiedzialności i syste-
matyczności. To bardzo 
ważne cechy, które zapro-
centują w przyszłości. 

W ofercie Agro Farmy 
znajdują się też oprowa-

dzanki na kucykach dla przedszkola-
ków. Dzieci mogą wsiąść na koniki i 
pod czujnym okiem instruktorów 
odbyć krótką przejażdżkę. Tego typu 
zajęcia sprawiają, że maluchy uczą 
się podejścia do zwierząt i poszerza-
ją swoją wiedzę na ich temat. Oferta 
„Kucyk w przedszkolu” zapewnia nie 
tylko dojazd koników do wybranej pla-
cówki, lecz także wypożyczenie ka-
sków i opiekę dwóch doświadczonych 
pracowników stajni. 

Stajnia Agro Farma usytuowana 
jest na terenie Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego. Teren jest ukształ-
towany wprost idealnie na tego typu 
zajęcia sportowe. Kilkunastoletnie do-
świadczenie pokazuje, że Agro Farma 
potrafi w każdym zaszczepić miłość 
do koni. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ru-
szają we wrześniu. Zapisy już trwają. 
Więcej informacji pod numerami te-
lefonu: 22 727 08 49 lub 692 363 897. 

Agro Farma
Ul. 6-go września 54, 05-500 Łoś
www.agrofarma.com.pl

PROMOCJA

Szkoła jeździecka
dla dzieci i młodzieży

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Akademia Dziecka to nowoczesna 
i profesjonalna placówka, w której 
dzieci czują się komfortowo i swo-
bodnie.

M isją szkoły jest kształcenie i wy-
chowanie dziecka w poczuciu 

bezpieczeństwa i akceptacji. Dba o 
to profesjonalna kadra, która stwarza 
podopiecznym idealne warunki do 
rozwoju i nauki. Akademia Dziecka 
stawia na rozwój naukowy i emocjo-
nalny. Szanuje się indywidualne po-
trzeby każdego ucznia i jego zaintere-
sowania. W takiej atmosferze dzieci 
mają szansę radośnie i  prawidłowo 
się  rozwijać.

Podstawa programowa została 
poszerzona o codzienne lekcje angiel-
skiego, które sprawiają, że uczniowie 

nie mają problemów z porozumie-
waniem się w języku obcym. Kadra 
nauczycielska dba o rozwój fizyczny 
dzieci umożliwiając systematyczną 
aktywność ruchową. Zajęcia przygo-
towywane są z myślą o porach roku 
– w ciepłe dni uczniowie wychodzą 
na przyszkolny plac zabaw, gdzie pro-
ponowane są im gry i zabawy. Gdy 
pogoda nie pozwala na przebywanie 
na zewnątrz nauczyciele zabierają 
podopiecznych do specjalnie przy-
gotowanych sal. Tam maluchy mogą 
bawić się i rozwijać swoje zdolności 
ruchowe korzystając z piłek, drabi-
nek, materacy, równoważni itp. W 
szkole dzieci uczestniczą w lekcjach 
religii, a  ciekawym dodatkowym ele-
mentem wychowania są warsztaty z 
savoir-vivre’u. Maluchy w klasach I-III 
mogą korzystać z różnorodnych kółek 

zainteresowań. Uczone są elementów 
historii, oswaja się je z datami, ważny-
mi rocznicami, wydarzeniami histo-
rycznymi. „Podróżują” na zajęciach 
geograficzno – przyrodniczych pozna-
jąc uwarunkowania określonych tere-
nów oraz zwyczaje innych ludzi z kraju 
i ze świata. Kształcą swoją wrażliwość 
estetyczną na zajęciach plastycznych 
i umuzykalniających. Dzięki tym dzia-
łaniom maluchy są świadome otacza-
jącego ich świata. Szkoła umożliwia 
także udział w różnorodnych zajęciach 
dodatkowych, które rozwijają w dzie-
ciach pasje i zainteresowania. Profe-
sjonalny trener sztuk walki zachęca 
chłopców i dziewczynki do zajęć ka-
rate. Inną formą aktywności są lekcje 
tańca, a także planowane wyjazdy na 
basen.  Możliwy jest również kurs gry 
na keyboardzie oraz nauka gry w sza-
chy. W ofercie znajdują się też lekcje 
drugiego języka obcego i reedukacja 
dla dzieci z trudnościami w nauce. 
Szkoła współpracuje logopedą i pe-
dagogiem szkolnym.

Szkoła podstawowa czynna jest 
w godzinach 7.00-18.00. Przed roz-
poczęciem zajęć, między godziną 
7.00 a 8.00, dzieci mogą skorzystać 
ze świetlicy. Po skończonych lekcjach, 
od 14.00, świetlica zajmuje się malu-
chami proponując różne formy zajęć 
i zabaw rozwijających oraz indywi-
dualną pomoc w odrabianiu zadań 
domowych.

Nowoczesny budynek spełnia 
potrzeby podopiecznych szkoły. Prze-
stronne, jasne sale wyposażone są w 
przemyślane pomoce dydaktyczne 
i zabawki. Szkolna biblioteczka za-
pewnia właściwą literaturę nie tylko 
dla dzieci, ale rodziców. Każda klasa 
połączona jest z łazienką. W salach 
znajdziemy kąciki zainteresowań, któ-
re przyciągną uwagę małych odkryw-
ców. Placówka wyposażona jest we 
własną kuchnię. Uczniowie otrzymują 
trzy posiłki dziennie. Podstawą każde-
go dania są świeże owoce i warzywa, 
produkty mleczne i najlepsze gatunki 
mięs. W razie potrzeby szkoła pomaga 
w ustaleniu specjalnej diety dla dzieci 
z alergiami pokarmowymi. Akademia 
Dziecka stawia na ekologię, dlatego 
uczy dzieci segregowania śmieci, pro-
wadzi recycling i pokazuje, jak dbać o 
środowisko naturalne. 

Placówka znajduje się przy głów-
nej drodze w Nowej Woli. Dojazd nie 
stanowi problemu. Obok szkoły znaj-
duje się przystanek autobusu linii 809. 

Spokojna okolica pozwala dzieciom 
skupić się na nauce. 

Szkoła zajmuje się kształceniem 
na dwóch etapach – zerówka i kla-
sy I-III oraz klasy IV-VI. Szczegółowe 
informacje na temat rekrutacji i do-
kumentów dostępne są na stronie in-
ternetowej www.akademiadziecka.
waw.pl. Czesne to 800 zł miesięcznie. 
Szkoła nie pobiera opłaty wpisowej. 

Zapraszamy na dni otwarte w Aka-
demii Dziecka. W dniach 26-27 sierp-
nia od godziny 15.00 do 19.00 rodzice 
i ich pociechy będą mogli skorzystać 
z ciekawych i rozwijających zajęć, po-
znają pracowników szkoły i dowiedzą 
się o zasadach jej funkcjonowania. 

Akademia Dziecka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Postępu 102, 05-515 Nowa Wola
Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
tel. 608 622 922
fax: (22) 3781432
sekretariat@akademiadziecka.waw.pl

Szkoła inna niż wszystkie


