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Seria „Planeta dzieci" to nowatorski pakiet 
edukacyjny, który pozwala na wielosmakowe 
zaangażowanie dziecka w procesie 
kształcenia. Zgodny z programem MEN.

Program edukacyjny

Uwzględnia potrzeby edukacyjne i 
możliwości dzieci, wspomaga rozwój mowy, 
rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe, 
kształtuje umiejętności manualne.

 

Zawiera dużo ćwiczeń i zabaw (typu menory, 
puzzle, historyjki obrazkowe, liczmany, 
teczka “Kącik Artysty”). Pakiet wzbogacony 
jest o karty pracy, publikację z pomysłami na 
zabawy sensoryczne, piosenki i utwory do 
słuchania na płytach CD oraz plansze 
edukacyjne.



Jak radzić sobie z własnymi 
emocjami? Jak jestem 
zadowolona – to się śmieję, jak 
jestem smutna to płaczę, a jak 
się złoszczę…? Jak okiełznać  
swoje emocje? Za pomocą 
różnych zabaw i gier 
dydaktycznych będziemy uczyć 
się okazywać emocje (głównie 
te negatywne) w sposób 
akceptowalny społecznie. 

Wróżka od
serduszka



Zajęcia z żabką to połączenie jogi 
dla dzieci i technik mindfullness. 
Zajęcia oparte są o metodę Eline 
Snel „Uważność i spokój żabki”. 
Żabka pomaga zrozumieć, że 
nawet żaby ćwiczą, by potrafić 
siedzieć z uwagą. Żaba 
towarzyszy dzieciom, gdy tańczą 
z nią, siedzą w ruchu i bezruchu, 
uczą się obserwować oddech, 
myśli, uczucia, płaczą, śmieją się, 
złoszczą i rysują. 

Zajęcia
z żabką



W skomplikowanym świecie 
przyroda stanowi najłatwiej 
dostępne i niewyczerpane źródło 
przeżyć, wiedzy i działania”. 
Stwarzamy okazje do zadawania 
pytań i uzyskiwania odpowiedzi, 
do obserwacji i szacunku dla 
środowiska. Co miesiąc 
odwiedza nas ktoś inny (alpaki, 
sowy, papugi, pieski, pszczoły 
itd.), możemy dowiedzieć się jak 
wyglądają, jak żyją i czego do 
życia potrzebują.

Pod lupą

Zajęcia dodatkowo płatne 15 zł



Przyświeca nam zasada: od 
zabawy do sportu. 
Wykorzystywane gry 
i zabawy ruchowe dadzą 
ujście dla niespożytej energii 
dzieci! A poza tym – ruch to 
zdrowie!  Promujemy zdrowy 
i aktywny styl życia już od 
małego!

Gimnastyka
Elfika



Czary 
i magia

Fizyka? Chemia? To pestka! 
Chcemy rozbudzić już od 
małego zainteresowanie 
naukami ścisłymi! Poprzez 
aktywny udział w różnych 
eksperymentach poznają świat 
dookoła nas. Jak działa 
magnes? Jak powstaje tęcza? 
Jak zrobić sztuczny śnieg? - to 
tylko niektóre z poruszanych 
tematów.



  W każdym dziecku drzemie 
mały artysta, a my ten potencjał 
wydobywamy na 
plastyczno-technicznych 
spotkaniach ze sztuką! 
Będziemy modelować, malować 
najróżniejszymi technikami i na 
różnych materiałach, wycinać, 
układać i można by tak wyliczać 
bez liku – nasza kreatywność 
nie ma granic. Każde spotkanie 
poświęcone jest innej technice. 

Przygoda
ze sztuką



 
Smakujemy, wąchamy, 
dotykamy, patrzymy, 
słuchamy… - przy okazji 
ćwiczymy koncentrację, 
wyobraźnię i się relaksujemy!
Brudne dzieci to szczęśliwe 
dzieci – a zatem jest sporo 
chlapania, smakowania, 
bujania i dziecięcych 
masażyków.

 

Raz w miesiącu

ZMYSŁOWIAKI



Podróże z
plecakiem

Numbi z Afryki, Liu z Chin, Bhujan z Indii, czy Tatiana z Rosji 
– dzieci na całym świecie są różne, ale wszystkie uwielbiają 
się bawić. Dowiemy się co jedzą, jak się ubierają, czym 
różnią się dzieci w odległych zakątkach świata. Poznamy ich 
zwyczaje i pobawimy się w ich gry.  Będzie nie tylko światowo 
– dowiemy się też o ciekawych miejscach w Polsce, będą 
gawędy z różnych zakątków, a na każdych warsztatach 
wykonamy pamiątki, które będą Wam wspominać o tych 
niezwykłych miejscach.



Masz w domu małego szefa 
kuchni? A może „Tadka niejadka”? 
Te kulinarne warsztaty będą dla 
niego idealne! Będziemy próbować 
nowe smaki i ćwiczyć umiejętności 
posługiwania się różnymi 
narzędziami kuchennymi ☺ A 
sałatki, tartaletki, ciasteczka, 
babeczki , które na tych zajęciach 
powstaną będą małymi dziełami 
sztuki.  

Kuchenne 
rewolucje



Zabawy z angielskim
Najlepszą formą nauki jest 

zabawa! Na zajęciach dzięki 
wykorzystaniu różnorodnych 
pacynek, kolorowanek, gier, 

piosenek, wierszyków i 
pokazywanek oswajamy dziecko z 

językiem obcym i torujemy mu 
drogę do nauki tego języka w 

późniejszych latach!
Zajęcia te zapewniają nie tylko 

rozwój językowy, ale także 
społeczny, intelektualny i 

motoryczny! 



Tańczymy, śpiewamy i gramy na 
instrumentach! Zajęcia te nie 
tylko rozwijają dziecko pod 
względem muzycznym, ale 
jednocześnie spełniają potrzebę 
ruchu i aktywności. Pozwalają 
wykształcić koordynację 
ruchową, poprawiają pamięć 
wzrokową i słuchową oraz 
przygotowują przedszkolaków do 
przyszłych występów 
publicznych. 

Rytmiczanki



Zajęcia oparte o metodę 
czytania  
symultaniczną-sekwencyjną 
Jagody Cieszyńskiej. 
Ułatwiające pierwsze kroki w 
świecie liter: dzieci najpierw 
poznają samogłoski, potem 
sylaby, po pierwsze słowa aż 
do umiejętności 
samodzielnego czytania 
krótkich tekstów!  

Kocham 
czytać

ZERÓWKA



Zwinne 
rączki

     Zajęcia, których głównym 
zadaniem jest usprawnianie 
małej motoryki, czyli 
precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i 
palców. Celem zajęć jest 
poprawa umiejętności chwytu, 
wypracowanie zdolności 
skupienia uwagi i patrzenia, 
wzmacnianie koncentracji, 
poprawa koordynacji 
wzrokowo-ruchowej i 
przekraczanie linii środka ciała.  ZERÓWKA



     Prowadzimy zajęcia w 
oparciu o założenia 
dziecięcej  matematyki 
Edyty 
Gruszczyk-Kolczyńskiej. 
Najważniejsze są osobiste 
doświadczenia, dziecka 
stanowią one budulec z 
którego dziecięcy umysł 
tworzy pojęcia i umiejętności 

ZERÓWKA

Matematyka
Elfika



Rozgrywki 
gier 

planszowych
Jedne gry wymagają rywalizacji, 
drugie uczą jak ważna jest 
współpraca w osiągnięciu 
wspólnego celu, Dzięki takim 
rozgrywkom możemy poczuć 
ducha sportowej rywalizacji i 
uczyć, jak przegrywać z twarzą, 
a przede wszystkim 
wzmacniamy poczucie własnej 
wartości dzieci podczas 
wygranej! 



PIŻAMA 
PARTY

Spanie w przedszkolu?! Tak! Plan 
tej imprezy jest następujący: 
najpierw – kolacja, potem 
przebieramy się w piżamy – 
obowiązkowy strój tego wieczoru i 
ruszamy na… dyskotekę! Na 
koniec oglądamy wybraną bajkę 
na dobranoc!   

To noc, kiedy rodzice mogą 
odetchnąć i spędzić wieczór we 
dwoje zostawiając swoje pociechy 
na całą noc z nami w przedszkolu! 



Być rodzicem łatwo nie jest. Stajemy przed różnymi dylematami, musimy radzić 
sobie z różnymi emocjami swoimi i dziecka. Warsztaty te są wsparciem dla 
wszystkich, aby rodzicielstwo było łatwiejsze. Proponowana tematyka: 

- Brzydkie słowa. Pyskowanie. Krzyki. Histerie i karny jeżyk – czyli słowo o agresji i 
dyscyplinie.

- Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? 
Warsztaty komunikacji interpersonalnej.

Rozmowy kontr-rolowane



   Ciągle poprawiasz swoje 
dziecko, aby nie siadało na 
nodze? Korektywa ma na celu 
działanie profilaktycznie, 
eliminowanie wad postawy, 
kształtowanie nawyku 
prawidłowej postawy, 
zapewnienie 
wszechstronnego rozwoju 
fizycznego i wspaniałej 
zdrowej zabawy!

 

Korektywa

ZAJĘCIA DODATKOWE



 

DANCE
KIDS

Mnóstwo ruchu, tańca, 
energetycznej muzyki i jeszcze 
więcej zabawy  połączonej z 
elementami rytmiki. Dzieci uczą 
się podstaw tańców towarzyskich 
od walca angielskiego po rock 
and rolla. Zajęcia te nie tylko 
uwalniają emocje, wyobraźnię, 
pomagają pokonać stres i 
nieśmiałość! Prowadzone przez 
instruktorów tańca ze szkoły 
tańca dzieciakitancuja.pl 

ZAJĘCIA DODATKOWE



Przedszkola z sercem 

Przedszkole 
Warszawa- BEMOWO

ul. Moździerzy 7
785 170 220

bemowo@elfiki.edu.pl

Przedszkole 
Warszawa- TARGÓWEK

ul. Blokowa 21
723  170 220

cmelfiki@gmail.com
Zapraszamy do

 współpracy


