
Półkolonie Małego Geniusza
w Chicago



Mały Geniusz
Mały Geniusz to kreatywne półkolonie czyli całodzienne zajęcia w czasie 
wakacji i ferii, podczas których dzieci uczą się przez zabawę. Rozwijamy 
zainteresowanie najmłodszych nie tylko przedmiotami szkolnymi, ale też 
innymi dyscyplinami.

www.MalyGeniusz.org

Poprzez nasze działania dążymy do tego, by 

przekazywane treści były drogowskazami dla 
młodego odkrywcy, pomagającymi odnaleźd 
pasję i rozwijad zainteresowania tak, by już 
od najmłodszych lat każde dziecko mogło 
czerpad jak największą satysfakcję, 
wykorzystując swój indywidualny potencjał.



Nasza misja
 Chcemy rozwijad w dzieciach ich twórczy potencjał oraz kreatywnośd

 Metody wykorzystywane na zajęciach wspierają proces uczenia się

 Wzbudzanie fascynacji dzieci, pokazywanie ciekawej strony nauki 
poprzez doświadczenia ilustrujące prawa fizyki i chemii

 Prowadzimy zajęcia przybliżające kulturę i język polski

 W przystępny sposób uczymy historii – mówimy o polskich 
osiągnięciach i bohaterach

www.MalyGeniusz.org



Przykładowy grafik półkolonii



Nasze zajęcia to m.in.:

• Legendy polskie

• Gry językowe

• Historia na wesoło

• Zajęcia sportowe

• Nauka polskich piosenek 

• Ethno design

• Projektowanie ubiorów

• Taniec ludowy

• Budowanie pewności 
siebie

• Eksperymenty

• Kreatywne myślenie

• Szachy

• Fotografia

• Sztuka autoprezentacji

• Geografia



Prowadzący
• Dzieci są pod opieką doświadczonych wychowawców i kierownika 

wypoczynku

• Wychowawcy są wykwalifikowanymi pedagogami, posiadają wykształcenie 
oraz kursy pozwalające na fachową opiekę nad dziedmi

• Na każdym turnusie półkolonie odwiedzają specjaliści z różnych dziedzin, 
laureaci konkursów i  instruktorzy z doświadczeniem w nauczaniu

• Prowadzący mówią w języku polskim i angielskim!

www.MalyGeniusz.org



Półkolonie Małego Geniusza - nagranie

kliknij

https://www.youtube.com/watch?v=yASU9fdwI_I&feature=youtu.be


Co oferujemy?
• Całodzienne zajęcia od 7.30 do 18.00 w języku polskim podczas wakacji 

i przerw semestralnych

• Profesjonalną opiekę wykwalifikowanych pedagogów

• Bogaty program zajęd w Chicago według unikalnego programu „Mały 
Geniusz”, który  zdobył uznanie w 10 największych miastach w Polsce

• Na każdym turnusie organizujemy inne zajęcia, ponieważ wiele osób bierze 
udział w naszych półkoloniach kilka razy

• Wycieczki, spacery, gry miejskie i zabawy na świeżym powietrzu w czasie 
turnusu

• Dostępne cały czas w sali przekąski oraz ciepłe i zimne napoje

• Materiały do zajęd

• Koszt:  od $ 233 ($ 4,33 za godzinę) za 1 turnus – 52,5 godziny tygodniowo



LOKALIZACJE

• CHICAGO - Orland Hills (Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego)
9001 West 159th Street, Orland Hills, IL 60487

• CHICAGO- TRÓJCOWO (Polska Szkoła im. Trójcy Świętej)
1118 North Noble Street, Chicago IL 60642-4015 

• CHICAGO- BELMONT (Parafia im. Św. Ferdynanda)
5936 W Barry Ave, Chicago, IL 60634

• LEMONT (Lithuanian World Center)
14911 127th St, Lemont, IL 60439

• CHICAGO - NORWOOD PARK (Polska Szkoła im. Kościuszki)
5341 N. Harlem Ave., Chicago, Illinois 60656

W każdym z miejsc w pobliżu znajdują się parki.



TERMINY

Polskie półkolonie 2017 w Chicago odbędą się w terminach:
• 19 czerwca- 23 czerwca
• 26 czerwca- 30 czerwca
• 3 lipca- 7 lipca
• 10 lipca- 14 lipca
• 17 lipca- 21 lipca
• 24 lipca- 28 lipca
• 31 lipca- 4 sierpnia
• 7 sierpnia- 11 sierpnia



Doświadczenie
• Zorganizowaliśmy już 140 turnusów półkolonii w Warszawie, Krakowie, 

Gdaosku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy i Szczecinie,  
podczas wakacji 2017 otwieramy placówki w Chicago, Nowym Jorku, 
Londynie i Dublinie

• Organizowaliśmy półkolonie dla dzieci pracowników w firm NOKIA i PGNiG, 
z których dzieci i rodzice byli zadowoleni: 
http://www.malygeniusz.org/referencje/

• Duża częśd naszych uczestników to stali klienci oraz osoby, którym 
zostaliśmy poleceni – jesteśmy z tego dumni!

http://www.malygeniusz.org/referencje/


Mały Geniusz – tak spędzamy czas



Kontakt

Zapisy
zapisy@malygeniusz.org

+48 570 113 230
+1 718 415 9683

Rekrutacja
rekrutacja-chicago@malygeniusz.org

www.MalyGeniusz.org

www.MalyGeniusz.org

mailto:zapisy@malygeniusz.org
mailto:rekrutacja-chicago@malygeniusz.org
mailto:rekrutacja-chicago@malygeniusz.org
mailto:rekrutacja-chicago@malygeniusz.org
http://www.malygeniusz.org/

