
DRODZY RODZICE,
Otwieramy zapisy do przedszkola 

Małych Śmieszków!!!

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą koncepcją:

Myśl przewodnia: "Poznaje siebie"

Według psychologa Howarda Gardnera wyróżniamy osiem typów inteligencji:

1. Inteligencja logiczno-matematyczna1. Inteligencja logiczno-matematyczna
2. Inteligencja językowa
3. Inteligencja przyrodnicza
4. Inteligencja muzyczna

5. Inteligencja wizualno-przestrzenna
6. Inteligencja ruchowa

7. Inteligencja interpersonalna
8. inteligencja intapersonalna8. inteligencja intapersonalna

 Każdy czlowiek posiada własny profil inteligencji a naszym zadaniem jest pomoc 
w jego odkrywaniu oraz rozwijaniu.

 Pasje są bardzo ważnym aspektem życia – kształtują osobowość i wyznaczają cele. 
Pragniemy poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe

 dać możliwość ich odkrywania. 
W zależności od upodobań Małych Śmieszków proponujemy: 

sztuki walki, taniec, joge, rolki, lego robotyke, eksperymenty naukowe.sztuki walki, taniec, joge, rolki, lego robotyke, eksperymenty naukowe.

Motto: "WOW" uczymy się poprzez fascynacje
 

   Liczą się dla Nas:

• Indywidualizm dziecka
• Kształtowanie świadomości siebie
• Wzmacnianie poczucia wartości
•• Kreatywność / wyjście poza ramy

• Innowacyjność
• Nauka poprzez doświadczenie i zabawę

Założenia Programu: 
Przedszkole Małe Śmieszki realizować będzie podstawę programową wychowania  

przedszkolnego łącząc ją z innowacyjnymi metodami wspierającymi wszechstronny rozwój dziecka.

Obszary rozwoju:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Inteligencja ruchowa

1.1. Nawyki higieniczne
1.2. Czynności samoobsługowe1.2. Czynności samoobsługowe
1.3. Czynności porządkowe

1.4. Sprawność manualna / motoryka mała
 1.5. Sprawność ruchowa / motoryka duża

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
2.1. Rozpoznawanie własnych emocji
2.2. Rozpoznawanie emocji innych osób
2.3. Radzenie sobie z emocjami2.3. Radzenie sobie z emocjami

2.4. Empatia

III. Społczny obszar rozwoju dziecka
3.1. Świadomość siebie. Inteligencja intrapersonalna

3.2. Relacje z innymi ludźmi. Inteligencja interpersonalna

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka
4.1. Inteligencja logiczno-matematyczna
4.2. Inteligencja wizualno-przestrzenna4.2. Inteligencja wizualno-przestrzenna

4.3. Inteligencja językowa
4.4. Inteligencja muzyczna
4.5. Inteligencja przyrodnicza

Metody oparte na aktywności dziecka: 
- Metoda samodzielnych doświadczeń

- Metoda zadaniowa Metoda Dobrego Startu
- Drama- Drama

- Metoda pedagogiki twórczości, 
-Zabawy stymulujące ciekawość poznawczą i myślenie pytajne

- Zabawy oparte na myśleniu dywergencyjnym, 
- Zabawy wykorzystujące analogie i metafory (syntetyka)

- Metoda projektów
- Metoda C. Orffa

- Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss- Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
- Metoda pedagogiki zabawy  

- Elementy Pedagogiki Marii Montessori
-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda zanurzenia się w języku

Oficjalne otwarcie przdszkola WRZESIEŃ 2018r.
Karnet 1300zł + jedzonko

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 
realizowana będzie już na wiosnę na podstawie aktualnych karnetów.


