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Dołącz do naszego świata i poddaj się
magii relacji, życzliwości i uczuć!

Elfiki niczego nie udają.
Akceptujemy dzieci takie, jakie są!

Wirują radosne, gdy świeci
słońce i skaczą w kałużach,
gdy pada deszcz.
Dużo czasu spędzamy na placu zabaw i spacerach po
okolicy, jeździmy na wycieczki.

Uwielbiają okazywać innym
uczucia: przytulają, czują się
kochane i szczęśliwe, ale i
potrafią tupnąć nogą, gdy się
zezłoszczą.
Nie stosujemy żadnych kar! Towarzyszymy dzieciom w
trudnych emocjach!

Elfiki uwielbiają tańczyć i cenią
sztukę.
Tańcujemy i wystukujemy rytmy, słuchamy muzyki
klasycznej, a na „Małym artyście” rozwijamy się
artystycznie

Odczuwają świat wszystkimi
zmysłami
Stawiamy na edukację polisensoryczną i uwielbiamy
brudzić się podczas „Zmysłowiaków”

Uwielbiają słuchać leśnych
opowieści
Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” i codzienne 20 minutowe „Czytanie na
dywanie” ćwiczy w nas koncentrację!

Są samodzielne.
Pichcimy na „Kuchcikowie”

Bal przyjaźni

Bezpłatne 2 tygodnie adaptacji
Opieka logopedy (raz w roku
przesiewowe badania
logopedyczne)
Raz w miesiącu przyjęcia
urodzinowe naszych dzieci
Odwiedziny ciekawych osób
Bale karnawałowe, wiosenne,
Dyni, andrzejkowe,
walentynkowe…
Teatrzyki i koncerty
Wizyta św. Mikołaja
Piknik Rodzinny
Webinary, konsultacje i
warsztaty dla rodziców z
psychologiem

W procesie wychowania Waszych Dzieci szczególne miejsce w naszym Żłobku
zajmuje PEDAGOGIKA SERCA.
Fundamentem naszej edukacji obok poczucia bezpieczeństwa, szacunku i
życzliwości wobec dziecka są przede wszystkim wspierające emocje i
akceptacja indywidualności.
Dzięki takiemu podejściu Nasze Żłobki uczą się radzić ze swoimi emocjami,
wyrażać własne zdanie i stawiać granice. Jednocześnie rozwijamy w nich
pozytywną relacje ze światem i ludźmi, zdolność empatii i altruizmu.

„Miłość do ludzi i świata – to najważniejszy cel
wychowania. Miłość buduje, ratuje, jednoczy,
uskrzydla, pomaga dostrzec drugiego człowieka,
wynosi ponad wszelkie różnice. W niej jest prawda,
piękno i sens ludzkiego istnienia.” – Maria
Łopatkowa.
Łopatkowa kładzie nacisk na wzajemną miłość
uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów.
Zapewnienie
miłości,
akceptacji
i
bezpieczeństwa wpływa na lepsze postawy
dorastających w takiej atmosferze osób i przez to
poprawia otaczający nas świat.
Wykształcenie zdolności do niesienia pomocy
innym, altruizmu i empatii to główne zadanie. A
nuczyć miłości nie można przez dyktaturę, tresurę i
władcze nakazy!

Juul propagował podejście oparte na szacunku, empatii, rozmowie, szczerości. Dziecko jest dostrzegane ze
swoimi potrzebami, uczuciami, a świadomość dorosłych pozwala dziecku rozwinąć skrzydła i stać się
pewną siebie, niezależną osobą, która również umie współpracować, pomagać, działać i wie czego chce.
Dzieci są różne, zmienne, mają różne charaktery, potrzeby, różnie reagują. Każdy człowiek ma swoją
indywidualność, niepowtarzalność i do tego jedyną, niepowtarzalną rodzinę, w której tak samo żyją
niepowtarzalni ludzie.

To autorska metoda komunikacji
zaproponowana przez amerykańskiego
doktora
psychologii
Marshalla
Rosenberga.
Jego model komunikacji określa się jako
„język żyrafy”, „język serca” albo „język
współczucia”.
Umożliwia rozwiązywanie konfliktów,
wgląd w siebie, rozwój empatii i
przeciwdziałanie
nieporozumieniom,
jakie pojawiają się w codziennym życiu.
Przypomina, jak powinno się rozmawiać
ze sobą, by żyć w harmonii, zgodzie i
wyrażać troskę o zaspokajanie
wzajemnych potrzeb.

„Najważniejszym elementem jest budowanie
silnych więzi z dzieckiem. Troskliwe
wspieranie małego niesamodzielnego dziecka,
przekłada się na większą samodzielność w
starszym
wieku.
I my właśnie na budowaniu więzi z dziećmi i
rodzicami budujemy.
Wspieramy mamy w długim karmieniu piersią,
adaptacja do żłobka i przedszkola trwa tak
długo, ile rodzic może sobie na to pozwolić i ile
potrzebuje. Stresu u dziecka czy rodzica nie
wyeliminujemy, ale robimy wszystko, by
wspierać Was we wszystkich emocjach.

Dzieci są żądne wiedzy i chłoną ją jak gąbka,
o ile tylko nikt nie osłabi w nich motywacji
wewnętrznej do jej zdobywania. Od małego
zdobywają wiedzę poprzez obserwację i
uczestnictwo w różnych zajęciach, a rolą
dorosłego jest wspieranie dziecka w tym
naturalnym procesie. Dorośli mogą dzielić się
z dziećmi swoją wiedzą i doświadczeniem –
np. czytając, pokazują się, że czytanie jest
fajne.
Nasz mózg jest tak skonstruowany, że lepiej
przyswaja wiedzę, kiedy więcej zmysłów jest w
ten proces zaangażowanych. Lepiej się
uczymy, kiedy mamy na to ochotę, niż kiedy
jesteśmy do czegoś przymuszani.

Wpajamy dzieciom jak ważne jest zdrowy
styl życia.
Catering z którym współpracujemy zapewnia
wysoką jakość serwowanych posiłków.
Świętując urodziny dzieci zamiast
tortu oferujemy ananasa
ze świeczką.

PRZYKŁADOWE MENU – SMAKI BABCI DANY
Poniedziałek wegetariański:
Śniadanie:
Owsianka z bananem, ; Kanapki z serem żółtym; Kanapki z pastą z
czerwonej fasoli; Świeże warzywa; Herbata owocowa Obiad:
Zupa jarzynowa; Pulpety jaglane w sosie pomidorowym, Ryż
jaśminowy, Surówka z białej kapusty ; Woda z cytryną
Podwieczorek:
Koktajl czekoladowy; Jabłko
Czwartek:
Śniadanie:
Ryżanka kokosowa; Kanapki z jajkiem; Kanapki z hummusem ;
Świeże warzywa, Herbata malinowa
Obiad:
Zupa ziemniaczana z jarmużem; Makaron pełnoziarnisty z sosem
pomidorowo-warzywnym; Kompot
Podwieczorek:
Jogurt z owocami; Wafle ryżowe z pestkami dyni i algami morskimi
Piątek:
Śniadanie:
Grzanka francuska; Banan; Jabłko; Kakao
Obiad:
Zupa z czerwoną soczewicą i mlekiem kokosowym (8, 9) - ; Kluski
leniwe; Kluski śląskie; Mus truskawkowy, Herbata owocowa
Podwieczorek:
Chleb żytni krojony; Hummus paprykowy; Ogórek zielony

Dostarczaniem posiłków dla naszych podopiecznych zajmuje się firma cateringowa, specjalizująca się
również w żywieniu dzieci :
Bemowo: Smaki Babci Dany Targówek: Kreatorzy Smaku

P. Arkadiusz, sierpień 2018

P. Sylwia, czerwiec 2017

P. Mariusz lipiec 2018

P. Kinga, sierpień 2017

WIEDZA

ZMYSŁY,
KREATYWNOŚĆ

Program edukacyjny
Ciekawe spotkania

Gimnastyka buzi i
języka
Zmysłowiaki
Mały artysta
Kuchcikowo

WYDARZENIA
Konkursy
Teatrzyki
Kolędowanie
Dzień rodziny
Piknik Rodzinny

RUCH
Rytmika
Gimnastyka dla smyka

RELACJE
Wsparcie psychologa

WIEDZA

ZMYSŁY,
KREATYWNOŚĆ

Program edukacyjny
„Trampolina dla
najmłodszych”
Ciekawe spotkania
Angielski +

Gimnastyka buzi i
języka
Zmysłowiaki
Mały artysta
Kuchcikowo
Logorytmika +

WYDARZENIA
Konkursy
Teatrzyki
Kolędowanie
Dzień rodziny
Piknik Rodzinny

RUCH
Gimnastyka dla smyka
Korektywa +
Rytmika +
Dance kids +

+ zajęcia dodatkowe poza czesnym

RELACJE
Wsparcie psychologa

ŻŁOBEK
1+
Mały artysta
Gimnastyka dla smyka
Gimnastyka buzi i języka
Z muzyką na ty
Zmysłowiaki
Kuchcikowo
Rozmowy kontr-rolowane
(warsztaty dla rodziców)
Całoroczna opieka
psychologa

ŻŁOBEK
2+
Mały artysta
Gimnastyka dla smyka
Gimnastyka buzi i języka
Z muzyką na ty
Zmysłowiaki
Kuchcikowo
Rozmowy kontr-rolowane (warsztaty
dla rodziców)
Całoroczna opieka psychologa
Raz w roku przesiewowe badania
logopedyczne

PRZEDSZKOLE
2.5-6 LAT
Zajęcia programowe z podstawy programowej MEN codziennie
Wróżka od serduszka – 1xtyg
Zajęcia z żabką – 1xtyg
Czary i magia – 1xmies
Podróże z plecakiem – 1xmies
Zabawy z angielskim CODZIENNIE
Przygoda ze sztuką – 1xmies
Gimnastyka Elfika – 1xtyg
Zmysłowiaki - 1xmies
Kuchenne rewolucje – 1xmies
Rytmiczanki – 1xtyg
Czytanie na dywanie - codziennie
Rozgrywki gier planszowych -1xmies
Piżama party -2x w roku
Rozmowy kontr-rolowane (webinary i warsztaty dla
rodziców)
Całoroczna opieka psychologa
Raz w roku przesiewowe badania logopedyczne
ZERÓWKA dodatkowo: Zwinne rączki, Matematyka
Elfika, Kocham czytać -1xtyg

Jednorazowa opłata wpisowa (nie podlega zwrotowi)

600 zł

Ubezpieczenie roczne

55 zł

Dzienna stawka żywieniowa (ulega odliczeniu w przypadku
wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka)

15 zł

Program „Do przedszkola bez
płaczu” umożliwia wczesne zapisy
do przedszkola, wzajemne poznanie
się rodziców, dzieci i nauczycieli,
szczegółowe informowanie rodziców
o pracy przedszkola i daje
możliwość przebywania z innymi
dziećmi i kreatywnie spędzenia
sobotniego poranka.
Soboty g. 10.00-12.00
Koszt: 20 zł za zajęcia
Obowiązują zapisy.

Radość to narzędzie, dzięki któremu osiągniemy więcej!

Każdy pracuje w swoim tempie i według własnego planu.

Poświęcamy się działalności społecznej.

Żłobek
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Zapraszamy do
współpracy

Przedszkole
Warszawa- TARGÓWEK
ul. Codzienna 8a
723 170 220
targowek@elfiki.edu.pl

