
Program nauki 
j!zyka angielskiego 
dla dzieci w wieku 

lat 3-6



Wprowadzenie do swojej oferty kursu Pick Up Sensory English pozwoli Ci nie tylko wyróżnić się na rynku niezwykłym i 
charakterystycznym produktem edukacyjnym dla małych dzieci, ale nasz program wsparcia da Ci kompletny model 
biznesowy i narzędzia, które pozwolą nawigować na wymagającym rynku i odnosić sukces za sukcesem. 

Jeżeli chcesz uzupełnić swoją ofertę i dać wartość nowej grupie odbiorców - rodzicom małych dzieci, mamy dla Ciebie 
właściwe rozwiązanie. Program Pick Up Sensory English został tak opracowany aby zachwycić najmłodszych słuchaczy.

Program nauki j!zyka angielskiego dla dzieci w wieku lat 3-6 



Dynamiczny - ruch, radość, zabawa, niespodzianka, ciekawość - uczymy dzieci tak jak lubią najbardziej. 

Cechy programu

Sensoryczny - dotyk, zapach, smak, kolor, ruch, kształty, tekstury z domieszką radosnych emocji.

Charakterystyczny i unikalny - angielski plus sensoryka - jedyny taki program dla dzieci na rynku. 

Nowatorski - zaprojektowany od nowa na podstawie obserwacji zachowań i reakcji dzieci.

Holistyczny - uczy dzieci angielskiego poprzez doświadczanie prawdziwego świata zmysłami i ciałem.



Jak powsta"

Pomysł powstał w 2018 roku, kiedy Sylwia Rytarowska, nauczycielka 

angielskiego oraz właścicielka małej szkoły angielskiego zadała sobie 

pytanie: „Dlaczego ogólnodostępne programy dla przedszkolaków od 

dużych wydawnictw nie zatrzymują małych słuchaczy na dłużej? Co 

możemy zmienić, żeby dzieci chętniej chodziły na lekcje?” 

Od słowa do czynu, poprzez liczne obserwacje zabaw własnych dzieci, 

spotkania z nauczycielami i metodykami, burze mózgów i dziesiątki godzin 

poszukiwań powstał Pick Up Sensory English, który połączył  aktywne gry, 

ciekawe projekty sensoryczne oraz pięknie zaprojektowany graficznie 

workbook dla maluszków, żeby oswoiły się powoli z kształtami, 

szlaczkami, linijkami i literkami oraz obrazkami.   

A szkoła z małej zrobiła się duża :-)

Twórcy programu:  

Sylwia Rytarowska - Autorka 

Jadwiga Kuraś - Metodyk Pick Up 

Gabriela Rytarowska - Grafik Pick Up 

Krzysztof Drzał - Koordynator Projektów Sensorycznych



4 Modu"y Programu

Moduł Lektora - wszystko czego trzeba aby z sukcesem poprowadzić zajęcia dla dzieci 3-6 lat. 

Moduł Metodyka - pełen know-how i dobre praktyki aby dobrze wdrożyć i prowadzić lektorów Pick Up.

Moduł Managera - kim jest nasz Klient, kim jest nasz Lektor, jaka jest logistyka i zarządzanie Programem. 

Moduł Sprzedaż - sprzedaż i marketing poukładane w działania krok po kroku, miesiąc po miesiącu.



Pakiet Szkolny

W skład pakietu dla Szkoły wchodzą: 

• Workbook Pick Up 

• Maskotka duża Małpka Picko, niebieska, 

• 8 pacynek małych Małpki Picko. 

• Platforma online z dokumentacją do 4 Modułów Programu, 

• Platforma online z materiałami dla Rodzica. 

Pakiet stale rozwija się i wkrótce dołączą do niego nowości.



Platforma Online

Na Platformie pickup.edu.pl znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty, 

grafiki oraz manuale do wdrożenia Programu Pick Up Sensory English.



Modu" Managera
Priorytet: Sprawne działanie wszystkich obszarów organizacji. 

Elementy Modułu Managera: 

1. Manual Managera Pick Up - jak w praktyce zarządzać szkołą uczącą 

metodą Pick Up 

•Rola Managera 

•Nasz program 

•Nasz Słuchacz 

•Nasz Klient 

•Nasz Lektor 

•Nasze lekcje 

•Zaopatrzenie i logistyka 

•Baza grafik i oznaczeń 

2. Finanse: budżet i obliczanie rentowności kursów wraz z przykładem 

3. Pakiet reklamowy: grafiki i gotowe projekty do oznaczenia placówki.



Modu" Lektora
Priorytet: Wesoła atmosfera i zabawa z dziećmi po angielsku. 

Elementy Modułu Lektora: 

1. Manual Lektora Pick Up - pełna instrukcja obsługi małej grupki małych słuchaczy, wszystko o 

metodzie, lekcji i pełno dobrych rad. Czym charakteryzuje się nasza metoda i jakie przesłanki za 

nią stoją? Jak wygląda każda lekcja? Jak pracować z dziećmi w wieku 3-6 lat? Jak komunikować się 

z rodzicem? Na te pytania oraz wiele innych tutaj sobie odpowiemy. 

2. Scenariusze Lekcji Pick Up 1 lub Pick Up 2 na cały rok - po kolei spis gier, zabaw, zadań, projektów 

sensorycznych i rekwizytów potrzebnych do każdych z 36 (35+1 bonus) zajęć w roku szkolnym. 

3. Sensory Cookbook - zbiór przepisów sensorycznych przyporządkowanych każdej lekcji. 

4. Kalendarz Realizacji Programu 

5. Lesson Step-By-Step Guide - krok po kroku skrypt idealnej lekcji Pick Up. Krótki ale treściwy 

dokument-lista która zbiera wszystkie najlepsze praktyki w ciągu 1 lekcji Pick Up Sensory English.  

6. Drama Chart - Nie udajemy, że nie ma trudnych sytuacji. Stawiamy im czoła, a nawet zapobiegamy. 

Lista sytuacji trudnych i nasze propozycje co z nimi zrobić - pomoże Ci wprowadzić więcej zaufania 

i pomóc nie tylko dziecku ale i sobie. 

7. Rituals & Charms - Wiemy, że rytuały są ważne i fantastycznie działają w pracy z dziećmi. 

Pozwalają im czuć się bezpiecznie a nauczyciel łatwiej daje sobie radę z utrzymaniem dyscypliny. 

8. Pakiet Lektora - Workbook Pick Up 1 lub 2 wraz z Kartami Obrazkowymi na cały rok, maskotka 

Picko duża - 1 szt, maskotki Picko małe - 8 szt.



Modu" Metodyka

Priorytet: Utrzymanie każdego zapisanego słuchacza czyli gruntowne wdrożenie 

lektora do zajęć oraz kontrola postępów grup. 

Elementy Modułu Metodyka: 

1. Manual Metodyka Pick Up - opis metody, zajęć, kwalifikacja słuchaczy do grup, zasady ich 

tworzenia, oraz proces wdrożenia jak i kontroli lektorów wraz ze wzorami dokumentów: ocena 

pracy lektora, przykładowa ocena opisowa słuchacza, ocena zajęć. 

2. Sensory Cookbook Plus czyli wszystko o naszych rozplanowanych projektach sensorycznych, ich 

logistyce, wraz listami zakupów i poradami co najlepiej działa, kiedy i z kim.  

3. Kalendarz działań Metodyka. 

4. Kalendarz Realizacji Programu  

5. Pakiet Wsparcia: 

• prywatna grupa na Facebook,  

• Follow-up meetings - 3 spotkania online po 45 minut.



Modu" Sprzeda#

Priorytet: Zdobywanie nowych Klientów oraz dochodowa szkoła przez cały rok. 

Elementy Modułu Sprzedaż: 

1. Harmonogram Sprzedaży 

2. Manual Sprzedaż i Marketing, który zwiera: 

• Nasze produkty i jak je sprzedawać, 

• Persona - bezcenne informacje o Kliencie oraz sposobach celnej komunikacji z nim, 

• Kanały komunikacji, 

• Strategia sprzedaży,  

• Kampania sprzedażowa- przykłady, 

• Od ogółu do szczegółu - na końcu o reklamach Facebook i Google oraz gotowymi tekstami i 

grafikami. 

• Obsługa Leadów - generowanie i zamiana Leada w Klienta. 

• Grafiki reklamowe  

3. Pakiet Wsparcia: 

• prywatna grupa na Facebook,  

• Follow-up meetings - 3 spotkania online po 45 minut.



Lekcja Pick Up

W skład zajęć wchodzą: 

• Radość dziecięca, 

• Piski zachwytu, rozmowy, szepty i okrzyki, 

• Pacynki na paluszkach, 

• Czasem jakaś plama na nosku, 

• Szczęście i upust energii dziecięcej, 

• Chwila wytchnienia dla Rodzica. 



Zaproszenie

Jeżeli masz pytania i chcesz ze mną 

porozmawiać, zapisz się na bezpłatny 

webinar o naszym programie: 

Pick Up Sensory English 

14 Lutego o 11.00 online na żywo 

pickup.edu.pl/webinar/ 


