
ŠPORTmaniak pre 1. - 4. ročník

ŠPORTmaniak sa snaží nájsť pre každé dieťa najvhodnejšiu formu športovania. Počas roka
trénujeme niekoľko športov, aby sme zistili, ktorý šport sa komu najviac hodí a páči:
GYMNASTIKA, KIN BALL, ATLETIKA, KARATE/JUDO, ŠERM, FREZBEE,
TENIS, FLORBAL, BEDMINTON, DODGEBAL, BASKETBAL, FUTBAL,
HÁDZANÁ.

Tréningy sú vedené zábavne, striedaním športov udržiavame záujem dieťaťa. Výsledkom
tréningov je poznanie športov, zručnosti v jednotlivých športoch, zlepšenie kondície/
koordinácie/ držania tela/ spevnenie/ schopnosť spolupráce, radosť z pohybu. Na konci
programu rodičia obdržia ŠPORTOVÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je pre
dieťa vhodný. Zabezpečíme všetky pomôcky, diplomy, medaile.

Rodičov pozývame na OTVORENÉ HODINY, kde si môžu zašportovať spolu s deťmi.
Všetky deti zažijú pocit úspechu, aj tie menej smelé a športovo zdatné! Špecializované športy
trénujú tréneri z daného oboru, absolventi FTVŠ, ktorí spĺňajú výberové pedagogické kritériá
BENI klubu, sú preškolovaní v detskej motivácii.

ANGLOspeaker - konverzačná angličtina pre deti 1. - 4. ročníka - aj tento rok na vašej škole

Celoročný kurz angličtiny pre deti 1. - 4. ročníka, ktorý významne zlepšuje schopnosť detí
ROZUMIEŤ a HOVORIŤ po anglicky. Deti, ktoré absolvovali už 1 rok výučby



ANGLOspeakra, dosiahli evidentný pokrok v schopnosti tvoriť vety, klásť otázky a správne
odpovedať v angličtine. Lekcie sú intenzívne, čas využívame veľmi efektívne. Výsledky
práce našich lektoriek sú skutočne merateľné. Rodičia prvákov sa nemusia obávať - metóda
je mimoriadne vhodná pre deti už od 6 rokov!

Metodika výučby obsahuje tieto prvky: LISTENING, UNDERSTANDING, SPEAKING,
ASKING, SINGING, ROLE PLAY, PLAYING GAMES.

DIEŤA i lektorka hovoria po anglicky väčšinu času lekcie. Výučbu vedieme HRAVO,
nenásilne, pomocou asociácií. Obsah výučby je ideálnym DOPLNKOM k školskému učivu
vďaka prekrývaniu slovnej zásoby i základných gramatických javov.

ZAČÍNAME v druhej polovici septembra, REGISTRUJTE sa do 20.9.2016 na
www.benitim.sk. Info k lekciám  posielame rodičom e-mailom. Prvá lekcia bezplatná.

BENIdance - tanečný tréningový  program viacerých tanečných štýlov na vašej škole.
V kurze BENI dance sa venujeme rôznym tanečným štýlom tak, aby  dieťa neskôr mohlo
zvládnuť širšiu škálu pohybov a vedelo si vybrať, ktorý tanečný štýl ho najviac baví.

Trénujeme MODERNÝ TANEC, LATINO, HIP HOP, ORNIENT, ĽUDOVKY,
CHEERLEADING, KLASIKA, GYMNASTIKA. Neoddeliteľnou súčasťou tréningov je
rozvoj koordinácie, rytmiky, tanečná improvizácia, zlepšovanie kondície, spevňovanie tela.

Počas školského roka trénujeme niekoľko choreografií a pripravujeme sa na vystúpenia. Na
konci ročného tréningového programu rodič obdrží POHYBOVO-TANEČNÝ PROFIL
dieťaťa s odporúčaniami, pre ktoré tanečné smery má dieťa najväčšie predpoklady.

ZAČÍNAME v druhej polovici septembra, REGISTRUJTE sa do 20.9.2016 na
www.benitim.sk. Info k tréningom  posielame rodičom e-mailom. Prvý tréning je bezplatný.

Viac informácii o všetkých kurzoch a lekciách nájdete na www.benitim.sk.


