Dołącz do drużyny „Eko-Dzieciaków”
Przedszkole „Eco Kids” to nowe przedszkole, w którym
Twoje dziecko otoczone zostanie profesjonalną opieką
wykwalifikowanej kadry w rodzinnej i miłej atmosferze.
Jest to nowa placówka oświatowa, w której realizowany
jest program edukacyjny zatwierdzony przez MEN oraz
szereg zajęć dodatkowych, co zapewnia wysoki poziom
edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każdego dnia staramy się o to, aby dzieci czuły
się u nas bezpiecznie poprzez m.in. otoczenie ich ciepłą i życzliwą opieką. Dążymy do
tego, aby z pomocą pełnych pasji i otwartości nauczycieli dzieci rozwijały swoje zdolności
i zainteresowania, wykorzystując potencjał, jaki drzemie w każdym z nich.
Nasze Przedszkole dysponuje dużymi i przestronnymi salami, przeznaczonymi do
zabawy i zajęć dydaktycznych, a także realizacji zajęć dodatkowych, w tym ruchowotanecznych. Sale te doposażone są w różnorodne zabawki, w tym dydaktyczne oraz kąciki
zainteresowań, a także materiały rozwijające wyobraźnię i kreatywność dzieci (Eko-produkty,
surowce wtórne). Oddzielona szatnia oraz estetyczna i jasna łazienka są dodatkowym atutem.
Posiadamy także mniejszą salkę do relaksacji oraz „Kawiarenkę na piętrze”, utworzoną
z uwagi na potrzeby rodziców dzieci (np. w czasie odbywających się warsztatów, urodzin lub
dni adaptacyjnych). Cicha i spokojna lokalizacja (okolice Pogodna, Park Kasprowicza, Las
Arkoński) sprzyja spacerom poza teren przedszkola, pozwalając na poznawanie otoczenia
i obcowanie ze środowiskiem oraz bezpośredni kontakt z przyrodą. Do „Eco Kids” mogą
uczęszczać dzieci w wieku 2,5 r. – 6 lat. Dzieci objęte są profesjonalną opieką w godzinach:
6:00 – 19:00.
Zapewniamy:
- opiekę wykwalifikowanej, pełnej pasji i entuzjazmu kadry pedagogicznej
- realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- indywidualne podejście do każdego dziecka, w tym indywidualizację stopnia trudności
w prowadzonych zajęciach dydaktycznych i zajęciach dodatkowych
Oferujemy:
• zajęcia:
- dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem MEN
- plastyczne (elementy sensoplastyki, wykorzystywanie surowców wtórnych)
- muzyczno-ruchowe, taneczne)
- językowe (język angielski nauczany poprzez zabawę – „Musical Babies”)
• profilaktykę
- opieka logopedy, współpraca ze stomatologiem i dietetykiem
• promocję zasad zdrowego odżywiania od najmłodszych lat (renomowany catering na
wysokim poziomie)
Metody i programy, jakie wykorzystujemy w naszej pracy:
- Program zdrowia emocjonalnego małego dziecka „Przyjaciele Zippiego”
- Kinezjologia edukacyjna
- Gimnastyka Labana
- elementy metody Weroniki Sherborn,
- elementy bajkoterapii.
Opłaty:
Czesne na rok 2016/2017 wynosi 700 zł /mc. Jednorazowe „wpisowe” w wysokości 300 zł.
Kontakt: ul. Rodakowskiego 1,3A, tel. : 516 757 586

