2016-2017 döneminde My Gym ailesi olarak My Gym PreSchool Prep programımızı siz değerli velilerimize
sunmaktan mutluluk duyarız.
My Gym dünyada 30 yılı aşkın süredir edindiği tecrübesi ile erken çocukluk döneminde çocukların duygusal,
sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemektedir.
My Gym PreSchool Prep Programının en büyük farkı Amerika’dan gelen My Gym’e özgü ekipmanlarla ve My
Gym eğitimi almış eğitmenleriyle yapılan ödüllü My Gym dersleri ile çocuklara verilen hareket eğitimidir. Bu
hareket eğitimi ile çocukların fiziksel değişimi desteklenirken aynı zamanda enerjilerini doğru bir biçimde
kullanmaları sağlanır.
My Gym PreSchool Prep programımızda; çocukların kazanılmış becerileri pekiştirilmekle birlikte kendilerini ifade
edebilmelerine, özgüven kazanmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağlanır. Çocukların hem bireysel başarılarını
arttırmaya yönelik hem de karşılıklı işbirliği ve sorumluluk paylaşımlarına özen gösterildiği programımızda Türkçe
ve İngilizce dil gelişimi de desteklenmektedir.
Ebeveynsiz gruplarda ise en önemli unsurlardan biri çocuğun ebeveyninden sağlıklı ve mutlu bir ayrılma süreci
yaşamasıdır. Çocukların ailelerinden ayrılma süreçlerinde yaşayacağı olumsuz durumlar tüm okul ve sosyal
yaşamlarını etkileyebilmektedir. My Gym bu ayrılma sürecini yumuşak bir geçişle dengeli bir şekilde sağlayıp
çocukların ve ebeveynlerin bu süreçten mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlamaktadır.
My Gym PreSchool Prep programıyla eğitim kurumlarına hazırlanan çocuklar, kendilerine güvenir, merak
duygusuyla ve öğrenme sevgisiyle okula geçiş sürecini rahat bir şekilde yaşarlar.
My Gym’ de çocuklar özgür birer birey olarak kabul edildikleri ortamda konforlu, geniş ve kontenjanı sınırlı
sınıflarda bu programa dahil olurlar.
Siz ve çocuğunuzun okula hazırlık sürecinde My Gym ailesi olarak yanınızda olmaktan mutluluk duyarız.
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Üyelik Kuralları:
Üyelerimiz kaçırdıkları dersleri üyelik süresi içinde telafi edebilirler.
Telafi dersleri için 1 gün öncesinden haber verilmelidir.
Haber verilmeyen ve kaçırılan dersler telafi edilemez, ücret iade edilmez.
Preschool Prep Programı öğrencilerimiz üyelik süresi içinde Practice&Play saatlerimizin tamamını sınırsız
kullanma hakkına sahiptir.

