Przedszkole Kinder Jagodno
zaprasza Państwa oraz Państwa dzieci
do wspólnej przygody!
W naszym przedszkolu każdy dzień
jest pełen emocji i ciekawych zajęć.

Zajęcia edukacyjne w bogato wyposażonych salach wykorzystujące
różnorodne metody i formy pracy z dziećmi takie jak:
• Integrację sensoryczną
• Metodę Battii Strauss
• Metodę Weroniki Sherborne
• Trening słuchowy Magdaleny Krawczun
• Metodę kolorowych dźwięków
• Zabawy z chustą Klanza
• Zajęcia parateatralne
• Kącik biblioteczny
• Muzykoterapię
• Bajkoterapię

Naszym motywem przewodnim jest

Nauka przez zabawę!

Zajęcia w cenie czesnego:
• Gimnastyka
• Logorytmika
• Język angielski
• Zajęcia z psychologiem
• Kuchcikowo
• Rytmika

W przedszkolu Kinder Jagodno
Państwa dziecko będzie bezpieczne i szczęśliwe!

Zajęcia dodatkowe dla dzieci:
• Judo
• Tenis
• Basen
• Taniec
• Piłka nożna
• Zajęcia z psychologiem
• Integracja sensoryczna
• Zajęcia z logopedą
• Sensoplastyka
• Akrobatyka
• Wycieczki
• Szachy
• Lego®

GODZINY OTWARCIA
PRZEDSZKOLA:

6:30 – 17:30
RAMOWY PLAN DNIA
DLA DZIECI 3 – LETNICH

Godzina

Aktywność

6:30-8:00

Zbieranie się dzieci w grupach. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych
form zabawy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy
konstrukcyjne, ruchowe, tematyczne, badawcze. Zajęcia w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje
percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne.

8:00- 8:15

Zabawy integrujące grupę, zestaw zabaw ruchowych.

8:15 – 9:00

Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne,
samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Śniadanie-czynności
porządkowe i higieniczne po śniadaniu.

9:00 - 10:45

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
(wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy). Zabawy tematyczne,
konstrukcyjne, badawcze, zabawy na świeżym powietrzu: zabawy swobodne
na placu zabaw, spacery. Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne,
sensomotoryczne, logorytmiczne, gimnastyczne.

10:45 - 11:30

Przygotowanie do I dania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie
dyżurów. Zupa – czynności porządkowe i higieniczne po I daniu.

11:30 - 12:45

Odpoczynek dzieci – leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek
czytanych przez nauczyciela lub audiobooki.

12:45 - 13:30

Przygotowanie do II dania, m.in.: czynności higieniczne, porządkowe, samoobsługowe,
pełnienie dyżurów. II danie – czynności porządkowe i higieniczne po obiedzie.

13:30 - 14:45

Zajęcia dodatkowe, praca indywidualna lub w małych zespołach dostosowana do
możliwości dzieci, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy wg pomysłów dzieci.

14:45 - 15:15

Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, porządkowe,
samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Podwieczorek – czynności porządkowe i
higieniczne po podwieczorku

15:15 - 17.30

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych aktywności (wg indywidualnych
potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze;
prace porządkowe w kącikach tematycznych. Zajęcia w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, słuchanie bajek, opowiadań nauczyciela. Zabawy
dowolne na świeżym powietrzu.

Nasze atuty:
• Kameralne grupy z dwójką nauczycieli
• Własna kuchnia i współpraca z dietetykiem
• Dyrektor z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem
• Doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Zaangażowanie w indywidualny rozwój każdego dziecka
• Przestronne, bogato wyposażone sale
• Własny plac zabaw i ogród

OFERTA CENOWA:
OFERTA

KOSZT

Opieka do 11 godzin

649 zł

Opieka do 6 godzin

589 zł

Opłata za wyżywienie dziennie

16 zł

OPŁATA WPISOWA
Wpisowe w wysokości 550 zł płatne jest jednorazowo przed rozpoczęciem roku przedszkolnego.
Opłata przeznaczona jest na zakup przyborów dydaktycznych i materiałów plastycznych na cały
rok oraz jest gwarancją miejsca w Przedszkolu dla Państwa dziecka. Opłata wpisowa pomniejszona
jest dla dzieci kontynuujących edukację w naszej placówce i wynosi 350 zł.
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Przedszkolem. Mamy nadzieję, że obdarzą nas Państwo
swoim zaufaniem, za które odwdzięczymy się zadowoleniem Państwa oraz Państwa dzieci.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.kinderjagodno.pl
Zachęcamy do kontaktu:

730884884
kontakt@kinderjagodno.pl

