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

Żłobek 
Warszawa- BEMOWO

ul. Moździerzy 7
785 170 220

bemowo.elfiki@gmail..com

Żłobek 
Warszawa- TARGÓWEK

ul. Blokowa 21
723 170 220

cmelfiki@gmail.com

Żłobek 
Warszawa- TARGÓWEK

ul. Safony 1
697 170 220

cmelfiki@gmail.com

Żłobek 
Warszawa- BIAŁOŁĘKA

ul. Ruskowy Bród 23
697 808 220

cmelfiki@gmail.com



Dla roczniaków mamy przygotowany specjalnie 
przez nas stworzony program tematyczny. 
Grupa 2+ jest prowadzona programem 
wydawnictwa PWN. Seria "Trampolina dla 
najmłodszych" to nowatorski pakiet 
edukacyjny, który pozwala na wielosmakowe 
zaangażowanie dziecka w procesie kształcenia. 

Program edukacyjny

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



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!

Mały 
artysta



 To warsztaty poznawcze 
wyjaśniające otaczający nas świat 
barw, zapachów, smaków, dotyku 
oraz dźwięków.  
A zatem 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



Z muzyką na TY

Zapraszamy do wspaniałej 
przygody w świecie muzyki, którą 
jeszcze dodatkowo umilą nam 
kolorowe chusty, piórka, wstążki, 
piłki, bańki mydlane… Poprzez  
śpiew i rytmiczanki, granie na 
różnych instrumentach, 
pokazywanki stymulujemy rozwój 
muzyczny naszych maluchów. 



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
dla smyka



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.  

KUCHCIKOW
O



Gimnastyka 
buzi i języka

Między innymi: cmokamy, parskamy, 
kląskamy, dmuchamy, oblizujemy się… a  
przede wszystkim dobrze się bawimy i 
usprawniamy narząd mowy i słuchu poprzez 
różne wierszyki i piosenki!  



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



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! 



Logorytmika

Logorytmika to połączenie rytmiki 
z terapią logopedyczną! 
Zachęcamy dzieci do ćwiczenia 
swojej mowy. Poza tym 
logorytmika działa na słuch, 
zdolności ruchowe i ogólny 
rozwój dziecka!



RYTMIKA 

Będziemy tańczyć, śpiewać i grać 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. Obcując z muzyką 
na żywo dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i 
wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.



Żłobki z sercem 

Przedszkole 
Warszawa- BEMOWO

ul. Moździerzy 7
785 170 220

bemowo.elfiki@gmail.com

Przedszkole 
Warszawa- TARGÓWEK

ul. Blokowa 2 1
723  170 220

cmelfiki@gmail.com
Zapraszamy do

 współpracy

Żłobek 
Warszawa- BIAŁOŁĘKA

ul. Ruskowy Bród 23
697 808 220

cmelfiki@gmail.com

Żłobek 
Warszawa- TARGÓWEK

ul. Safony 1
697 170 220

cmelfiki@gmail.com


