
 

Я йду до школи 
З 16 січня COMIN відкрив свої двері для діточок з України з програмою підготовки до школи 
«Я йду до школи». 

20 дітей віком 5-6 років розпочали подорож на шляху отримання знань. Адже вже у вересні 
2023 року їх чекатимуть у школах за партами перших класів. 

План навчання розроблений таким чином, що діти отримають знання та підготовку, яка 
дозволяє йти до школи України або Словаччини, на розсуд батьків. Саме для дітей, які 
відвідують програму «Я йду до школи», будуть надані місця у школах Нітри. 

Що вчать дітки? – спитаєте ви. 

Заняття по підготовці до школи навчають внутрішньої організації, концентрації уваги, уважно 
та старанно виконувати завдання, оцінювати свою роботу і планувати свій час. 

А ще розвитку мовлення, вчать українську, словацьку та англійську мови, математику, 
знайомляться зі світом. 

Дітки навчаються кожен день 9:00-12:00, мають багато руханок та ігор. 

Якщо ви зацікавились програмою і для своєї дитини, не гайте часу! Звертайтесь до нас вже 
зараз, ми відкрили набір у групу навчання «Я йду до школи» 13:00-15:00. 

 

Idem do školy 
16. januára otvoril COMIN svoje brány deťom z Ukrajiny s programom školskej prípravy "Idem 
do školy". 

20 detí vo veku 5-6 rokov sa vydalo na cestu za poznaním. Veď v septembri 2023 ich budú čakať 
v školách v laviciach prvého ročníka. 

Plán vzdelávania je zostavený tak, aby deti získali vedomosti a odbornú prípravu, ktoré im umožnia 
chodiť do školy na Ukrajine alebo na Slovensku podľa rozhodnutia rodičov. Práve pre deti, ktoré 
navštevujú program "Chodím do školy", budú zabezpečené miesta v nitrianskych školách. 

Čo sa deti učia? - pýtate sa. 

Na hodinách prípravy do školy sa žiaci učia vnútornej organizácii, sústredenosti, pozornosti a 
usilovnosti, hodnotia svoju prácu a plánujú si čas. 

Rozvíjajú si reč, učia sa ukrajinský, slovenský a anglický jazyk, matematiku a spoznávajú svet. 

Deti sa učia každý deň od 9:00 do 12:00, majú veľa pohybu a hier. 

Ak máte záujem o program pre svoje dieťa, nestrácajte čas! Kontaktujte nás práve teraz, otvorili 
sme zápis do skupiny "Idem do školy" v čase 13:00-15:00.  


