Niepubliczne Przedszkole
Europejska Akademia Dziecka
Pl. Wojska Polskiego 4, 58- 100 Świdnica
www.pead.pl, przedszkolakead@wp.pl
Tel. 746671975
Kom:606743351

OFERTA EDUKACYJNA
Niepublicznego Przedszkola
„EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA” w Świdnicy

W ramach pełnego czesnego
/700zł/ zapewniamy:


























całodzienną opiekę nad dzieckiem
całodzienne wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
realizacje podstawy programowej z zakresu wychowania przedszkolnego
realizację programu nauczania MEN
grupy do 20 osób
bezpieczeństwo
bajkoterapię
savoir-vivre
muzykoterapię
arteterapię
naukę wierszyków i piosenek
zajęcia i terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
naukę wierszyków i piosenek
zajęcia logopedyczne
glottodydaktykę
zajęci gimnastyczne z elementami tańca
warsztaty twórczego myślenia
zajęcia muzyczno – rytmiczne
zajęcia matematyczne
gry logiczne, warcaby itp.
zajęcia plastyczne różnymi metodami
warsztaty ruchowe z elementami kinezjologii
zajęcia wyciszające i rozluźniające
teatrzyki i inscenizacje przygotowane przez dzieci z pomocą wychowawców
spotkania z ciekawymi osobami (poznawanie zawodów, miejsc pracy itp.)
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wizyty edukacyjne (poczta, krawiec, pomniki, zabytki, Straż Pożarna, muzea, lotniska,
Biblioteka Miejska , szkoła podstawowa, sklep, itp.)
zabawy i gry w ogrodzie
wspólne świętowanie urodzin
wycieczki i wyjścia (np. ZOO, biblioteki, teatru)
naukę globalnego czytania
zajęcia na basenie
tenis stołowy
tenis
naukę jazdy na nartach
opiekę pedagogiczno – psychologiczną
uroczystości i zabawy wg kalendarza imprez przedszkola (Bal Karnawałowy, dzień
Babci i Dziadka, Spotkanie przy choince, Halloween, Andrzejki, Pidżama Party –
spanie w przedszkolu, Mikołajski, Popisy Językowe, Piknik Rodzinny itp.)
współprace z Niepublicznym Przedszkolem Europejska Akademia dziecka w
Świdnicy
naukę języka miganego
przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień
warsztaty ceramiczne
budowanie sytemu wartości
rozwijanie umiejętności społecznych
uczestnictwo w zabawach i grach sportowych
zajęcia z ratownictwa medycznego
zajęcia z ekologii
zajęcia komputerowe

CZESNE MIESIĘCZNE WYNOSI:

200 zł – opłata stała/opieka, wychowanie, edukacja
200 zł – wyżywienie /catering – w tym 25 PLN opłata stała na owoce i napoje dla dzieci,
dzienna stawka żywieniowa 8,50 zł/ 4 posiłki dzienne
180 zł – zajęcia dodatkowe
120 zł – Język angielski metodą Helen Doron i Polly the Colie
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akademia poprawnej wymowy i języka pozawerbalnego- opieka psych. – logopedyczna, język
migany,
akademia sportu – basen, tenis, narty, gimnastyka,
akademia muzyki – muzyka, rytmika, gra na instrumentach, nauka śpiewu
akademia dyplomacji – wyjścia, wycieczki organizowane (kino, teatr, zakupy, zwiedzanie
wystaw, wyjścia tematyczne), nauka zachowania w różnych sytuacjach (przy stole, na ulicy,
w instytucjach kultury, w sytuacjach trudnych – pożar, zagrożenia życia, atak psa itp.)
akademia sztuki – zajęcia plastyczne, edukacja artystyczna
W RAMACH OPŁATY STAŁEJ /200zł/
Zapewniamy:

























całodzienną opiekę nad dzieckiem
realizacje podstawy programowej z zakresu wychowania przedszkolnego
realizację programu nauczania MEN
grupy do 20 osób
bezpieczeństwo
bajko terapię
savoir-vivre
muzykoterapię
arteterapię
zajęcia i terapię dla dzieci dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
naukę wierszyków i piosenek
zajęcia logopedyczne
glottodydaktykę
zajęcia gimnastyczne z elementami tańca
zajęcia plastyczne różnymi metodami
warsztaty ruchowe z elementami kinezjologii
zajęcia wyciszające i rozluźniające
teatrzyki i inscenizacje przygotowane przez dzieci z pomocą wychowawców
spotkania z ciekawymi osobami (poznawanie zawodów, miejsc pracy itp.)
wizyty edukacyjne(poczta, krawiec, pomniki, zabytki, Straż Pożarna, muzea, lotniska,
Biblioteka Miejska , szkoła podstawowa, sklep, itp.)
zabawy i gry w ogrodzie
wspólne świętowanie urodzin
wycieczki i wyjścia (np. ZOO, biblioteki, teatru)
naukę globalnego czytania
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opiekę pedagogiczną
uroczystości i zabawy wg kalendarza imprez przedszkola (Bal Karnawałowy, dzień
Babci i dziadka, Spotkanie przy choince, Halloween, Andrzejki, Pidżama Party –
spanie w przedszkolu, Mikołajski, Popisy Językowe, Piknik Rodzinny itp.)

W RAMACH WYŻYWIENIA /200zł/
Zapewniamy:






catering
całodzienne wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
dodatkowe napoje i przekąski
naukę zachowania się przy stole
naukę posługiwania się przy stole

OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH /W CENIE /300zł/
Poza realizacją podstawy programowej i programu nauczania
Zapewniamy następujące zajęcia dodatkowe/stymulująco – wspomagające prawidłowy
intelektualny i fizyczny rozwój dziecka/:




j. agielski metodą Helen Doron i Polly the Collie
naukę języka miganego














zajęcia na basenie/nauka pływania
tenis stołowy
tenis
naukę jazdy na nartach
opiekę pedagogiczno – psychologiczną
zajęcia logopedyczne
indywidualne zajęcia terapeutyczne
warsztaty twórczego myślenia
zajęcia rytmiczno – muzyczne
zajęcia matematyczne
gry logiczne, warcaby tp.
warsztaty ruchowe z elementami kinezjologii
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 zajęcia wyciszające i rozluźniające
 warsztaty ceramiczne
 zajęcia z ratownictwa medycznego
 zajęcia z ekologii
 zajęcia komputerowe
w/w formy będą prowadzone przez nauczycieli dochodzących, specjalistów w swojej
dziedzinie, terapeutów, instruktorów.

