Polska organizacja, która odniosła ogromny sukces w Polsce będzie
organizować półkolonie również w Chicago – w Parafii św. Ferdynanda.
Do tej pory w zajęciach Małego Geniusza uczestniczyło ponad
4,5 tysiąca dzieci w czasie 140 turnusów w 10 miastach Polsce.







Półkolonie prowadzone w języku polskim!
Dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat
Ponad 10-godzinna całotygodniowa opieka
Kreatywne zajęcia, podczas których dzieci uczą się poprzez zabawę
Rozwijanie zainteresowań nie tylko przedmiotami szkolnymi,
ale także innymi dyscyplinami wiedzy
 Rozwijanie twórczego potencjału, pasji oraz kreatywności
 Ubezpieczenie
 Świeże owoce i snack przez cały dzień, dostęp do wody i napojów
(lunch dzieci przynoszą ze sobą)

Lokalizacja
CHICAGO - BELMONT (Konwent Parafii Św. Ferdynanda)
5936 W Barry Ave, Chicago, IL 60634

Terminy
Zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku od 7:30 am do 6:00 pm






26 czerwca- 30 czerwca
3 lipca- 7 lipca
10 lipca- 14 lipca
17 lipca- 21 lipca
24 lipca- 28 lipca

Cena
Cena jednego turnusu za 1 dziecko - $259
Rabat dla rodzeństw oraz za zapisanie na większą liczbę turnusów - $233

Kadra
Podczas półkolonii dziećmi zajmuje się profesjonalnie wykwalifikowana kadra oraz kierownik.
Dodatkowo zajęcia specjalistyczne np. pierwszą pomoc, szachy, wystąpienia publiczne, druk 3D
prowadzą nasi MISTRZOWIE.

Program
Podczas turnusu mogą się odbywać zajęcia m.in. z:






















tańców ludowych
historii na wesoło
zabaw z językiem polskim
polskich piosenek
ethno design
pierwszej pomocy
reżyserii
fotografii
eksperymentów
inteligencji emocjonalnej
sztuki wystąpień publicznych
legend polskich
tradycyjnych zabaw podwórkowych
gotowania narodowych potraw
geografii Polski
zwyczajów naszych przodków
zdrowego odżywiania
perkusji ciała
dykcji i emisji głosu
budowania pewności siebie
elementy katechezy, tematyka misyjna

Kontakt
W celu zapisania się na półkolonie prosimy o zgłoszenie do biura szkoły św. Ferdynanda (773) 945 0505.
Następnie należy wypełnić formularz, Karte Uczestnika i Oświadczenia. Pierwszego dnia zajęć otrzymają
Państwo numer kontaktowy do kierownika kadry pedagogicznej w danej placówce.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorami:

E-mail:
Telefon:
Skype:
App:
Web:

zapisy@malygeniusz.org
+48 570 113 230
Maly.Geniusz
Whatsapp oraz Viber
www.MalyGeniusz.org/polkolonie-w-chicago

