
"Klasa 0"
w Przedszkoladzie



EDUKACJA 
czyli zajęcia dydaktyczne w
przedszkolu i w plenerze

Codzienna dydaktyka z nauczycielem przy stolikach

Praktyczne zajęcia w plenerze, w ogrodzie, w
pobliskim lesie, podczas wycieczek przyrodniczych

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna

Praca metodą projektu

Nauka czytania i pisania

Przedstawienia okolicznościowe, lekcje pokazowe

Matematyka dziecięca z elementami kodowania

Profilaktyka logopedyczna

Zajęcia plastyczne

Zajęcia umuzykalniające

Gimnastyka ogólnorozwojowa



Angielski metodą

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez native
speakera MS Mary Joshua

Lola&Leo- program metodyczny przygotowany przez
metodyków Early Stage specjalnie dla Klasy "0"

Program Lola&Leo składający się z 6 części:  Filthy
Shoe, the Binoculars, the Sladge, the Piggybank, the
Watermelon, the Box). Książki i zakres programowy do
ich obejrzenia w biurze 

Codzienne zajęcia językowe oraz miesięczne projekty
edukacyjne w języku angielskim

Program Lola&Leo to zdecydowany postęp i
pogłębienie wiedzy zdobytej przez dzieci w aktualnym
roku

Platformy z materiałami do samodzielnej nauki dla
ucznia i rodzica oraz aplikacja muzyczna
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Wsparcie
indywidualnego rozwoju
każdego dziecka

Indywidualna logopedia

Trening Umiejętności Społecznych

Wsparcie psychologa

Terapia ręki

W CENIE CZESNEGO oferujemy dwa zajęcia dodatkowe dla
każdego zerówkowicza pozwalające wzmacniać indywidualne
zainteresowania 6 latków  (m. inn. sport, piłka, zajęcia
artystyczne, joga, tańce). Zajęcia będą wybierane w oparciu o
arkusz talentów dziecka we współpracy z rodzicami.

DODATKOWO ODPŁATNIE w ofercie Przedszkolady dostępne
będą następujące zajęcia terapeutyczne: 

Przygotujemy każde dziecko
na spotkanie ze szkołą



Warszawa Moje Miasto 
cykl warsztatów 

Wycieczki komunikacją miejską
po Warszawie i okolicy naszego
przedszkola: parki, biblioteka,

szkoła, apteka oraz w
najciekawsze miejsca w

Warszawie.
 

warsztaty 

Warsztaty krajoznawcze "Palcem po
mapie"

Warsztaty "Przyjaciele Zippiego"

Projekt dla dzieci "Moje Hobby"

Projekt rodzinny angażujący rodziców
"Mój Ciekawy Zawód" 

 

 

 

 

Eko Klasa

Opieka nad zwierzętami w przedszkolu oraz
udział w akcjach charytatywnych na rzecz
zwierząt i osób potrzebujących

misja Go Green- dbanie o nasz ogródek,
mini sad, robienie przetworów, promowanie
zdrowego odżywiania

Udział w wybranych projektach
ekologicznych 



Bogata oferta
eventów dla
dzieci i nie
tylko;-)

Nocowanie  
w Przedszkoladzie

 
Piknik z rodzicami w

plenerze - święto
pieczonego ziemniaka

 
Udział w akcjach
charytatywnych

 
Teatr Rodziców

 

 Co Realizacja ciekawych
wydarzeń z kalendarium

miesięcznego przedszkola
 

Warsztaty tematyczne:
kulinarne, geograficzne,

ekologiczne, przyrodnicze,
spotkania z ciekawymi
ludźmi, teatrzyki, itp.

 
 

Wyjazdowe Zielone
Przedszkole (dodatkowa

opcja)
 

Spotkania rodzinne:  
Boże Narodzenie, Dzień Babci

i Dziadka, Dzień Rodziny
 

Piątki z planszówkami 
 

W każdym miesiącu atrakcja
w Przedszkolu dla dzieci:
teatrzyk, ciekawy gość,

koncert, warsztaty.
 
 



Edukacja i zabawa przez cały dzień, 

Dydaktyka realizowana w wyjątkowy i
atrakcyjny dla dzieci sposób (nie tylko w
ławce)

Angielski na najwyższym poziomie!

Zdrowe całodzienne wyżywienie i edukacja
prozdrowotna

Codzienny ruchu na powietrzu, wycieczki
spacery edukacyjne

Indywidualna praca z każdym dzieckiem

Gwarancja przygotowania dziecka do
pierwszej klasy

Brak pośpiechu i konieczności wożenia
dzieci na zajęcia po lekcjach :-)

Dla dzieci kolejny rok bez stresujących
dzwonków i szkolnego pośpiechu

Kolejny rok w
Przedszkoladzie to:

Czesne 
800 zł

 

 podręczniki i
ubezpieczenie

Zielone Przedszkole
(opcjonalnie)

Wycieczki fakultatywne

Wyżywienie (dzienna
stawka żywieniowa)

Dodatkowo płatne: 


