WESOŁY PRZEDSZKOLAK

W AKADEMII
AKADEMIA WESOŁEGO PRZEDSZKOLAKA TO
MIEJSCE, W KTÓRYM DZIECKO MIŁO SPĘDZA
CZAS, POZNAJE ŚWIAT, UCZY SIĘ TOLERANCJI
I EKOPOSTAWY, ODKRYWA SWOJE ZDOLNOŚCI ORAZ ROZBUDZA ZAINTERESOWANIA.

N

ie do przecenienia jest to, że
Akademia Wesołego Przedszkolaka mieści się w nowoczesnym budynku, który powstał od
podstaw właśnie na potrzeby przedszkola. Są w nim pięć przestronnych
sal, a każda ma swoją toaletę przystosowaną do potrzeb maluchów. Jest
tu też odpowiednia dla nich sala gimnastyczno-taneczna oraz ogródek
z „warsztatem piaskowym” i atrium
przystosowanym do przeprowadzania zajęć na powietrzu o każdej porze
roku. Co jednak najistotniejsze - zarówno sale, jak i pozostały teren są
monitorowane
Zajęcia w przedszkolu odbywają się
w małych, najwyżej osiemnastoosobowych grupach, a w każdej jest
dwóch nauczycieli – wychowawca
i nauczyciel wspomagający. Oprócz
tego, że nauczyciele realizują selektywnie wybrany program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji,
w ramach czesnego odbywa się tu
szereg zajęć rozwijającychh doję
udatkowe umiejętności
malu-

chów. Są codzienne zajęcia z języka angielskiego,
a raz w tygodniu jest
lekcja z native speakerem. W ramach zajęć podstawowych odbywają się też
rytmika, lekcje tańca oraz warsztaty muzyczne, które mają uwrażliwiać
na różne elementy muzyki, rozwijać
muzyczną wyobraźnię, zachęcać do
układania i śpiewania własnych piosenek oraz gry na instrumentach.
W trakcie zajęć dzieci poznają też
pieśni i tańce ludowe pochodzące nie
tylko z naszego kraju. Przedszkolaki
w Akademii poznają zasady savoir-vivre’u a podczas zajęć ekologicznych różne tajemnice przyrody. Dowiadują
się także, jak powinny zachowywać się
w otaczającym je środowisku.
Katowickie przedszkole ma w swojej
ofercie także wiele popołudniowych zajęć dodatkowo płatnych, takich jak szachy, karate, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z ceramiki; dzieci

mogą również korzystać z basenu.
W ramach czesnego dzieci otrzymują przedszkolną wyprawkę. W jej skład
wchodzą: książeczki, karty pracy, podręczniki do angielskiego, materiały
plastyczne. Wszelkie imprezy, a są co
najmniej jedna-dwie w miesiącu, odbywające się w przedszkolu są bezpłatne. W cenie jest też opieka logopedy
i psychologa.
W tym roku Akademia Wesołego
Przedszkolaka zyskała status Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami
Integracyjnymi. Może zatem przyjmować dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Więcej szczegółów na stronie:
www.wesoly-przedszkolak.pl oraz na
Facebo
Facebooku
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