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Szanowni Państwo,  

 
Polska Ludoteka w Genui działa od 2016 r. i z każdym rokiem poszerza swoją ofertę 

dydaktyczną, dostosowując ją do potrzeb dzieci. W roku szkolnym 2019-2020 obejmuje ona trzy 
grupy wiekowe, których praca jest ukierunkowana na następujące cele: 
 

 
 

żłobek 
 

dzieci w wieku 
od 0 do 3 r.ż. 

ü wspomaganie rozwoju słuchu fonemowego i mowy dziecka 
 

ü rozwijanie kontaktu z językiem polskim poprzez zabawę i stymulację 
ruchowo-słuchową 

 
ü integracja z innymi dziećmi i środowiskiem polskojęzycznym 
 

 
 
 

przedszkole 
 
dzieci w wieku 
od 3 do 6 r.ż. 
 

Ø nauka języka polskiego poprzez zabawę, śpiew, taniec, gry ruchowe – 
poszerzanie słownictwa  
 

Ø wspomaganie rozwoju dziecka poprzez angażowanie wszystkich 
zmysłów  

 
Ø rozwijanie zdolności manualnych dziecka poprzez udział w zajęciach 

plastycznych – przygotowanie do nauki pisania 
 

Ø „zabawy sylabowe” – przygotowanie do nauki czytania metodą 
sekwencyjno-symultaniczną  

 
Ø budowanie pozytywnego nastawienia dziecka do języka i kultury 

polskiej  
 
 
 

szkoła 
dzieci powyżej 
6 r.ż. 

 
ü nauka języka polskiego poprzez zabawy ruchowe, słuchowe, taniec, 
śpiew, pracę z tekstem – poszerzanie znajomości słownictwa  
 

ü rozwijanie zdolności manualnych dzieci poprzez warsztaty plastyczne  
 

ü zdobywanie podstaw wiedzy z zakresu literatury polskiej, matematyki, 
przyrody, geografii, historii w języku polskim 

 
ü dbałość o integrację między dziećmi i rozwijanie przyjaźni z innymi 

polsko-włoskimi rówieśnikami 
 

Wychodzimy z założenia, że I klasę szkoły polskiej zaczynają dzieci, które już skończyły I kl. 
szkoły włoskiej lub potrafią pisać i czytać (po włosku). Dzięki temu oszczędzamy czas na 
doskonalenie zdobytych już przez dzieci umiejętności i na ich rozwijanie w języku polskim. 
Pozwala to dzieciom rozpocząć szkolną przygodę z językiem polskim bez zbędnego stresu i z 
większą satysfakcją. W roku szkolnym 2019-2020 dzieci z grupy szkolnej zostaną podzielone na 
dwie klasy. Możliwość utworzenia kolejnych klas zależy od ilości zgłoszeń.  
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• Nauczyciele 
Zajęcia w Polskiej Ludotece w Genui są prowadzone przez wykształcone i odpowiednio 
przygotowane Nauczycielki. Posiadają one nie tylko doświadczenie w pracy z dziećmi 
dwujęzycznymi, ale także liczne kompetencje obejmujące wiele różnych dziedzin. Nasi 
Nauczyciele wyróżniają się ogromnym zaangażowaniem w swoją pracę oraz indywidualnym 
podejściem do uczniów.  

 
 

• Spotkania z kulturą polską 
Ponieważ głównym założeniem Ludoteki jest umożliwienie dzieciom kontaktu z językiem oraz z 
kulturą polską nasza oferta dydaktyczna będzie wzbogacona o liczne warsztaty, spotkania, zabawy, 
gry terenowe czy wspólne wyjścia na miasto. W Ludotece obchodzimy Andrzejki, spotykamy się z 
Mikołajem, łamiemy się opłatkiem, malujemy pisanki, obchodzimy Dzień Dziecka i inne ważne dla 
Polaków święta okolicznościowe.  
 
 

• Przestrzeń dla Rodziców 
W miarę możliwości Centrum „Bratanki” co roku organizuje także różne spotkania dla Rodziców. 
Ich celem jest wymiana doświadczeń, poszerzenie kompetencji oraz integracja rodzin zrzeszonych 
w Ludotece.  
 
 

• Miejsce zajęć 
Zajęcia w Polskiej Ludotece w Genui będą się odbywały w dwóch miejscach: w Laboratorio sociale 
na vico del Papa 7 i w Formicaio na p.zza della Cernaia 3/6. Obydwa lokale są dostosowane do 
pracy z dziećmi, są wyposażone w toalety, posiadają również dostęp do kuchni.  
 
 

• Opłaty  
Nauka w Polskiej Ludotece w Genui jest płatna. W roku szkolnym 2019/2020 opłaty będą 
wynosiły:  
a) za żłobek = kwota wpisowego 40 € 
b) za przedszkole = kwota wpisowego 40 € + 100 € (możliwość rozłożenia kwoty na 2 raty) 
c) za szkołę = kwota wpisowego 40 €+ 160 € (możliwość rozłożenia kwoty na 3 raty) 
 
Podane kwoty nie ulegną zmianie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń rozważymy możliwość 
sfinansowania drugiego śniadania dla dzieci. 
 
 
Kwota wpisowego 40 € pokrywa: 

ü roczną kartę członkowską do Centrum „Bratanki” (15€) 
ü ubezpieczenie dla dziecka na cały rok szkolny 
ü opłatę za lokal w pełni dostosowany do potrzeb dzieci i rodziców (wyposażony w salę 

szkolną, salę motoryczną, salon, kuchnię, pokój do karmienia, małe toalety dla dzieci) 
ü materiały do prac plastycznych 
ü materiały dydaktyczne (kserokopie, podręczniki) 
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• Zapisy  
Aby zapisać dziecko, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres 
associazionebratanki@gmail.com oraz wpłacić na konto stowarzyszenia wpisowe. Kwota 
wpisowego na rok 2019-2020 wynosi 40 € (dla drugiego i kolejnego dziecka – 30€) i stanowi część 
całorocznej opłaty za szkołę. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z 
uczęszczania do naszej placówki. Pieniądze należy wpłacać na konto stowarzyszenia: Centro 
“Bratanki”. Uwaga! Ponieważ nasz bank, Banca Prossima, został przejęty przez Intesa San Paolo, 
wpłaty należy kierować na NOWY numer IBAN: IT92 O 0306 9096 0610 0000 1505 28. 
 
Zgłaszając dziecko, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty. 
Zapisy na nowy rok szkolny 2019-2020 obowiązują także dzieci uczęszczające do Polskiej 
Ludoteki w Genui w poprzednich latach. 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: associazionebratanki@gmail.com 
 
Zapraszamy serdecznie na naszą stronę fb oraz na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo 
wiele informacji o naszej dotychczasowej działalności.  
 
Centrum „Bratanki” to organizacja non profit, założona przez kilka „Matek Polek”, które 
zatroszczyły się o większy kontakt z językiem polskim dla swoich dzieci. Podstawą pracy Zarządu 
stowarzyszenia jest wolontariat i pasja. Pieniądze zbierane od rodziców są zawsze przeznaczane w 
całości na wynagrodzenie dla nauczycieli i koszty utrzymania stowarzyszenia.  
 
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby z nami współpracować, to prosimy o kontakt. Wkład Rodziców w 
pracę Ludoteki jest dla nas bardzo ważny i pomocny.  
 
 
Z wyrazami szacunku 
Zarząd Centrum edukacji i integracji społecznej „Bratanki” 
 
Karolina Kowalcze 
Agnieszka Zaręba 
Iwona Szura 
Krystyna Augustyn 
Aleksandra Górska-Gatti 
	

	
	
	

 


