Niepubliczne przedszkole KOLOROWY BALONIK
Adres ; Warszawa-Targówek ul św Wincentego 130
Kontakt 791 594 900
e-mail ; przedszkole.kb@gmail.com
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Miejsce z którego według opinii dzieci Rodzice zwykle
odbierają je za wcześnie
Do dyspozycji Rodziców jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00
1. Bezpieczeństwo – kodowany dostęp do przedszkola, wyposażenie sal i ogródka
przedszkolnego w atestowane meble i sprzęt. Własny parking dla Rodziców. W
przedszkolu wdrożonych jest 6 procedur bezpieczeństwa. Prowadzimy edukację dla
dzieci i rodziców o bezpieczeństwie komunikacji w sieci internetowej.
2. Grupy - trzy oddziały przedszkole dla dzieci 2,5 - 3letnich, 4 letnich oraz 5 letnich
realizujących roczne przygotowanie gotowości szkolnej w oddziale „ZERÓWKA”. W
każdej grupie opieka dwóch nauczycieli.
3. Własna kuchnia zgodna z wymogami Sanepid - sami gotujemy cztery pyszne posiłki
dla dzieci z uwzględnieniem dziecięcego podniebienia i diet. Własnej roboty ciasta,
ciasteczka, pizza, placuszki, racuszki i pierożki….. Wdrożony system HACCP
rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia oraz wymagany prawem Unii
Europejskiej.
4. Miejsce przyjazne dziecku – nasze przedszkole zostało nagrodzone Nagrodą główną
Komitetu Ochrony Praw Dziecka w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku” jako miejsce
gdzie spełniają się dziecięce marzenia , gdzie wszystkie problemy małego człowieka są
ważne i natychmiast rozwiązywane. W roku 2013 otrzymaliśmy Certyfikat Kubusiowego
Przyjaciela Natury oraz certyfikat Kreatywnego Przedszkola Akademii Play-Doh.
Przedszkole otrzymało certyfikat Lidera Usług 2014.
5. Standardy europejskie – bezpośrednie sąsiedztwo Bródnowskiego Paru Leśnego (
20m) w którym zlokalizowane są ścieżki edukacyjne, duże przestronne sale ,
wyposażenie multimedialne, personel pedagogiczny to sprawdzona i wykwalifikowana
kadra,
6. Języki obce – stawiamy na komunikację europejską. Język angielski codziennie w
małych grupach, dwóch nauczycieli języka angielskiego pracujących na stałe, język
francuski oraz hiszpański dwa razy w tygodniu.

7. Indywidualne podejście – praca z dzieckiem z orzeczeniem oraz z dzieckiem
szczególnie zdolnym. W przedszkolu prowadzone są zajęcia kompensacyjno-korygujące,
logopedia, opracowujemy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne. Zajęcia

prowadzone przez pedagoga, logopedę i psychologa. Wszyscy specjaliści ściśle
współpracują z rodzicami. Realizujemy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla dzieci ze orzeczonymi dysfunkcjami bądź brakami edukacyjnymi.
8. Pracujemy w oparciu m.in. o następujące metody:
 Glottodydaktyka – przygotowanie do nauki czytania i pisania wg. Prof. Bronisława
Rocławskiego
 Plan Daltoński wg. Helen Parkhurst oceniony jako wzorowe narzędzie we
współczesnej edukacji
 Dziecięca Matematyka wg. Ewy Zielińskiej i Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 Edukacja przez Ruch – zajęcia judo i tańca towarzyskiego
 Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 Metoda Projektu Badawczego
 Metoda Klanzy – pedagogika zabawy
 Metoda Cudowne Dziecko – program wszechstronnej stymulacji wg. A. Czerskiej
9. Rozwój dziecka – realizacja podstawy programowej przygotowująca dziecko do
podjęcia nauki w szkole bez żadnych barier.
Wydarzenia – koncerty, teatrzyki kukiełkowe i aktorskie, warsztaty edukacyjne, liczni
goście,
Wycieczki autokarowe i piesze
Wyjścia do groty solnej
Wyjścia do kina
Konkursy i występy dzieci
Zajęcia teatralne
Zajęcia ruchowe – taniec towarzyski, zumba, aerobik, judo
Dodatkowe zajęcia z malarstwa, gliny i malarstwa sztalugowego

