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CENNIK I OPIS ZAJĘĆ 
 

Zakres zajęć w przedszkolu w ramach 
opłaty miesięcznej Pakiet podstawowy Pakiet poszerzony 

Realizacja podstawy programowej MEN w cenie w cenie 

Udział w zajęciach z wykorzystaniem 
wielu metod dydaktycznych  w cenie w cenie 

Codzienne zajęcia z języka  
angielskiego  w cenie w cenie 

Warsztaty kulinarne Pyszoty  
(1 x w miesiącu) w cenie w cenie 

Opieka i porady psychologa dziecięcego w cenie w cenie 

Udział w wycieczkach w cenie w cenie 

Udział wydarzeniach organizowanych w 
przedszkolu w cenie w cenie 

Wynajęcie gratis sal przedszkola na 
uroczystość dla dzieci (np. urodzinki) w cenie w cenie 

Zajęcia z logopedą (4 x w miesiącu) 
dopłata 50 zł / miesiąc w cenie 

Zajęcia taneczne (4 x w miesiącu) dopłata 50 zł / miesiąc w cenie 

Zajęcia z rytmiki (4 x w miesiącu) dopłata 50 zł / miesiąc w cenie 

Zajęcia gimanstyczne i korekcyjne (4 x w 
miesiącu) dopłata 50 zł / miesiąc w cenie 

Opłaty miesięczne  Pakiet podstawowy Pakiet poszerzony 

Cena za pobyt skrócony  
(do 5,5 godziny dziennie) 190 zł 380 zł 

Cena za pobyt pełny (dowolnie w 
godzinach otwarcia placówki) 390 zł 580 zł 

Opłata za całodzienne wyżywienie 
(śniadanie, obiad dwudaniowy, 
podwieczorek)  

12,50 zł 12,50 zł 
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ZAJĘCIA REALIZOWANE DLA WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW W RAMACH 
PAKIETU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO. 
 
Wszystkie dzieci uczęszczające do Zielonych Przedszkoli, niezależnie od wyboru pakietu 
zajęć, uczestniczą aktywnie w następujących zajęciach: 
 
 
Język angielski - codzienne zajęcia z lektorem 
 
Ćwiczenia z językiem angielskim odbywają się u nas każdego dnia. Dzieci uczą się przez 
zabawę, piosenki i wierszyki. Maluchy przyswajają język w sposób naturalny i podchodzą do 
zajęć z dużym entuzjazmem. Dzięki systematycznym, codziennym zajęciom nauka języka 
angielskiego są one bardzo efektywne. Doskonale przygotowują dzieci do oswojenia się z 
podstawowym w dzisiejszym świecie języku komunikacji na świecie. 
 
 
Warsztaty kulinarne - zdrowe nawyki żywieniowe  
 
To jedne z najbardziej lubianych i wyczekiwanych przez dzieci zajęć. W trakcie warsztatów 
kulinarnych przebierają się w małych kucharzy i wraz z paniami z Pyszot wspólnie 
przygotowują między innymi bałwanki z białego sera, zielone samochody z ogórków i innych 
warzyw oraz sprawdzają gdzie mieszkają witaminki, przygotowują surówki. Na koniec 
oczywiście chętnie zjadają wszystko to co przygotowały na zajęciach. Dzięki temu przez 
zabawę przekonujemy dzieci do próbowania rzeczy, których na co dzień nie chcą jeść i w ten 
sposób wpajamy zdrowe nawyki żywieniowe. Dodatkowo w ramach warsztatów kulinarnych 
regularnie odwiedzają nas psychologowie, którzy obserwują dzieci i nauczycielki podczas 
posiłków a następnie doradzają jak skutecznie namawiać maluchy do jedzenia. 
 
 
Opieka i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne  
 
Dzięki stałej współpracy z Ideownią uczymy maluchy radzić sobie z mniej lub bardziej 
trudnymi sytuacjami jakie im się przydarzają. To właśnie w przedszkolu nabieramy zdolności 
funkcjonowania w grupie społecznej. Uczymy się dzielić, szanować potrzeby innych i 
wspierać nawzajem. Wspólne obserwacje naszych pedagogów oraz regularne konsultacje z 
psychologami pozwalają na wstępne zdiagnozowanie potencjalnych problemów, a także 
pozwalają na rozwój warsztatu pracy nauczycielek. 
 
 
Ponadto, w ramach opłaty za czesne niezależnie od wybranego pakietu, wszystkie dzieci 
biorą udział w takich aktywnościach jak: 

- wycieczki krajoznawcze i edukacyjne 
- teatrzyki, występy muzyczne w przedszkolu 
- imprezy okolicznościowe - warsztaty z rodzicami z okazji Dnia Mamy i Taty,  
- przedstawienia świąteczne dla rodziców i dziadków 
- urodzinki dzieci 
- rodzinne konkursy z nagrodami 
- wizyty gości specjalnych w przedszkolu (np. leśnik, pszczelarz) 
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- animacje dla dzieci ( karnawałowy Tygrysek) 
- święta okolicznościowe, np. Dzień Chłopaka, Dzień Dyni, Dzień Jeża, Dzień 

Pluszowego Misia itp.) 
- udział w zewnętrznych konkursach, akcjach dla dzieci, w akacjach charytatywnych 

(np. Szlachetna Paczka) 
- zabawy z chustą animacyjną (Klanza) 
- gry i zabawy planszowe 
- codzienne gry i zabawy ruchowe (jako pierwsza część zajęć dydaktycznych) 
- spacery edukacyjne 
- gry i zabawy w ogrodzie, na placu zabaw, w parku 

 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PAKIETU ROZSZERZONEGO. 
 
Osoby, które decydują się na pakiet rozszerzony korzystają bezpłatnie z poniższych zajęć. 
Decydując się na pakiet podstawowy można dodatkowo dokupić pojedyncze zajęcia z tej 
listy. 
 
 
Zajęcia Logopedyczne  
 
Podczas grupowych zajęć logopedycznych przeprowadzamy ćwiczenia mające na celu 
ukształtowanie właściwej mowy w okresie intensywnego jej rozwoju. W przypadku 
stwierdzenia pewnych niedociągnięć sugerujemy rodzicom skorzystanie z indywidualnych 
zajęć, podczas których pracujemy nad eliminowaniem zaburzeń mowy. Dla Państwa wygody 
zajęcia indywidualne organizujemy w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Zajęcia mają 
także na celu kontrolowanie oddziaływania ewentualnych wad na psychikę. 
 
 
Nauka tańca 
 
Taniec rozwija wiele umiejętności ruchowych. Zwiększa świadomość własnego ciała, 
polepsza koordynacje, wzmacnia kondycję, rozwija mięśnie i uelastycznia ciało. Pozwala 
zgromadzić pozytywną energię jednocześnie korygując postawę i ucząc elegancji ruchów. 
Taniec jest sposobem wyrażania siebie oraz okazywania swoich uczuć i emocji. Umiejętnie 
dobrana muzyka „wycisza” nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. 
 
 
Rytmika 
 
Ćwiczenia rytmiczne maksymalnie aktywizują ciało i psychikę dziecka, tworzą nowe odruchy 
i rozwijają sprawność, wpływaj na opanowanie nieśmiałości i zaburzeń w zachowaniu dzieci, 
wspomagają wiarę we własne siły, ćwiczą i rozwijają umiejętność koncentracji uwagi, 
przyczyniają się do rozwoju spostrzegawczości, umiejętności porównywania, analizy, 
pamięci. To poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, od 
poważnej, poprzez rozrywkową, aż do „muzyki” wydobywanej z przedmiotów codziennego 
użytku: kubeczki, sztućce, patyki, klocki. 
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Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej 
 
Zajęcia ruchowe, prowadzone przez fizjoteraputów stymulują rozwój dziecka, I 
przygotowujące dzieci do różnych dyscyplin sportowych, takich jak: tenis, pływanie, 
narciarstwo, piłka nożna, sztuki walki, itp. Celem ćwiczeń jest rozwój układu stawowo –
mięśniowego oraz ośrodków mózgowych odpowiedzialnych za koordynacje i koncentrację. 
Dodatkowym atutem zajęć jest stała i regularna obeserwacja dzieci przez doświadczonego 
fizjoterapeutę, który przekazuje rodzicom ewentualne sugestie co do konieczności 
skorygowania wad postawy.  
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE. 
 
Poza standardowymi pakietami, każdy z rodziców ma możliwość zapisania dziecka na 
dodatkowe zajęcia, których szeroki wybór znajdą Państwa w naszej ofercie. Zakres tych 
zajęć uzależniony jest od zainteresowania nimi w danej placówce. 
 
 
Akademia Karate 
 
Dzieci w tym wieku mają naturalną potrzebę ruchu i odczuwają radość z podejmowania 
czynności ruchowych. Celem treningu jest nabycie przez dzieci nowych form ruchu a 
wspólny trening w dobrej atmosferze powoduje kształtowanie się pozytywnych postaw, dzieci 
uczą się także przełamywać własne słabości, a także szacunku dla pozostałych dzieci i dla 
Sensei - Mistrza. Trening dla tej grupy wiekowej jest kombinacją gier i zabaw ruchowych 
przeplatanych nauką elementów karate. 
 
 
Zajęcia Plastyczne z Adrianną Andryszewską 
 
Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, 
pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. 
Ogromną zaletą jest to, ze długo podziwiać można efekty w postaci obrazu, rzeźby, czegoś 
co widać, co można wziąć do ręki. 
 
 
Akademia Reksia - piłka nożna 
 
Akademia Reksia to zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek w wieku 
od 3. do 6. roku życia, rozwijające koordynację, postrzeganie, czucie, umiejętność pracy w 
grupie oraz zdobywanie nawyków dobrej postawy. Partnerem merytorycznym projektu jest 
największa szkółka piłkarska w Polsce- Akademia Reissa. Zapewnia ona najwyższy poziom 
zajęć dzięki doświadczonej i specjalnie przeszkolonej kadrze oraz nowoczesnemu zapleczu 
technicznemu. 
 
 
Język hiszpański i niemiecki  
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Hola! Como estas? Guten Tag, wie heisst du? Niektóre dzieci już potrafią odpowiedzieć na 
te pytania. Podobnie jak w przypadku języka angielskiego stosujemy metody pozwalające 
przyswoić zupełnie nowy język. Nasi lektorzy realizują program stworzony na potrzeby 
najmłodszych. 
 
 
EduRobot - robotyka 
 
Lego Education WeDo to zestaw ponad 150 klocków, który umożliwia dzieciom już w wieku 5 
lat zbudowanie robota wyposażonego w silniki i sensory. Po zbudowaniu robota dzieci 
ożywiają go, podłączając go do komputera i programując. Dzieci mogą zbudować między 
innymi samolot, różne zwierzaki czy piłkarza. 
 
 
Balet 
 
Zajęcia z baletu mają wiele zalet. Przede wszystkim podczas lekcji wyrabia się wrażliwość 
na piękno muzyki poważnej. Maluchy nabierają pewności ruchów i gibkości, uczą się ładnie 
poruszać oraz akceptować własne ciało. Podczas zajęć dzieci uczą się również pewności 
siebie oraz swobody poruszania. W trakcie występów dla rodziców dzieci muszą przełamać 
w sobie naturalną tremę, a tak zdobyta odwaga procentuje później, także w dorosłym życiu.  
 
 
Basen 
 
Basen To jest to, co Dzieci uwielbiają robić najbardziej - wodne harce, a przy okazji 
podstawowa nauka pływania. Pływanie wpływa szczególnie korzystnie na ogólny rozwój 
psychofizyczny i sprawność dzieci, kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia 
pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój 
społeczny czyli zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę 
znajdującą się w wodzie, jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego. 
 
 
Jazda Konna 
 
Jaki rodzaj sportu polecić dziecku? Najlepiej taki, który rozwinie nie tylko jego zdolności 
fizyczne, ale pomoże także nabrać pewności siebie, stać się bardziej odpowiedzialnym 
człowiekiem, a jednocześnie sprawi pociechom wielką frajdę! Dlatego polecamy jazdę 
konną. Dzięki uprawianiu tego rodzaju sportu dziecko nie tylko wreszcie przestanie się 
garbić, nabierze siły fizycznej, ale także doświadczy kontaktu ze zwierzęciem, nauczy się, 
jak o nie dbać i szanować. Jazda konna może wydawać się sportem niebezpiecznym, jednak 
pod okiem doświadczonego instruktora dziecku nie stanie się nic złego. 
 


