Przez ponad 20 lat istnienia naszej szkoły zaufało nam wielu Rodziców. Dziś
nasi absolwenci przyprowadzają do malborskiej piątki swoje własne pociechy.
Od kilku lat prowadzimy oddziały przedszkolne i Punkt Przedszkola
Specjalnego „Biedroneczki”. Stworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla
3-4 latków to dla nas duże wyzwanie.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:
W naszym przedszkolu najważniejsze jest dobro dziecka i jego wszechstronny
rozwój. Opiekę merytoryczną nad przedszkolem pełni Fundacja Szkoła
Otwartych Serc.
Dbając o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze przygotowanie dzieci
do podjęcia nauki w szkole realizujemy zajęcia dydaktyczne w oparciu
o innowacyjny program zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego i sprawdzoną metodę Pedagogiki Marii Montessori.
Pedagogika Marii Montessori pomaga dzieciom w rozwijaniu ich
indywidualnych cech osobowościowych, w formułowaniu prawidłowego
charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania. Sala zajęć
jest w pełni wyposażona w oryginalne zestawy pomocy dydaktycznych tzw.
Materiał Montessori. Zastosowanie tej metody wpływa na harmonijny rozwój
osobowości dziecka – sprawi, że będzie ono szczęśliwe i radosne.
Kadra przedszkola to doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele. Dziećmi
opiekuje się także logopeda, psycholog, pielęgniarka i stomatolog. Maluchy
uczestniczą w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających, plastyczno-technicznych,
gimnastyki korekcyjnej. Codziennie słuchają czytanej przez nauczyciela

literatury dziecięcej, biorą udział w zajęciach z bajkoterapii. Na życzenie
rodziców odbywają się również zajęcia z religii.
W naszym przedszkolu dzieci uczą się polskiej mowy i poznają – poprzez
zabawę, dwa języki obce – angielski i hiszpański, odkrywają tajemnice
matematyczne.

W placówce dbamy nie tylko o rozwój intelektualny dzieci, ale także ich rozwój
społeczny i emocjonalny. Nauczyciele nauczają dzieci wartości, promują zdrowy
styl życia zwracając uwagę na rozwijanie sprawności fizycznej, zdrowie
psychiczne i prawidłowe odżywianie.
Zapewniamy dobrą kuchnię. Posiadamy własne zaplecze kuchenne
i przestronną jadalnię. Kuchnia ma wdrożony system HACCP. Śniadanie
i podwieczorki są przygotowywane na miejscu. Obiad dowożony jest z kuchni
SP 2 w Malborku. Jadłospis dostosowujemy do potrzeb dzieci, dbamy, aby
posiłki były zbilansowane i dostarczały wszystkim niezbędnych składników
odżywczych. Dzieci mają swobodny dostęp do wody mineralnej.
Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 3 roku życia i jesteśmy do Państwa
dyspozycji od 6.30 do 16.30. W placówce dbamy o przyjazną atmosferę pełną
radości i szacunku. Chętnie słuchamy wszystkich uwag rodziców, korzystamy
z ich rad, staramy się ich nie zawieść.
Razem z rodzicami organizujemy dla dzieci wiele dodatkowych atrakcji:
spektakle teatralne, koncerty muzyczne, zajęcia przyrodnicze w ogrodzie,
warsztaty naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty i zajęcia dla
rodziców.
W przedszkolu odbywają się także takie uroczystości jak: Dzień Mamy i Taty,
Dzień Babci i Dziadka, Białe Boże Narodzenie, Festiwal Zdrowia, Festyn
Rodzinny, Dzień Książki i wiele innych.
Dla chętnych organizujemy zajęcia adaptacyjne.
Przedszkole przy malborskiej piątce to nowoczesny budynek z osobnym
wejściem dla dzieci i rodziców, dostosowany dla uczniów niepełnosprawnych.
Sala zajęć jest przestronna, dobrze oświetlona i wyposażona w meble, stoliki
i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci. Oferujemy szeroki asortyment
pomocy edukacyjnych i atestowanych zabawek. Dzieci będą korzystały z Sali
Doświadczania Świata i Sali Integracji Sensorycznej oraz nowoczesnego Placu
Zabaw.

Malborska piątka i Fundacja Szkoła Otwartych Serc zapraszają Państwa
do przedszkola prowadzonego metodą Pedagogiki Marii Montessori.
Kontakt pod numerem – 55 272 24 68; e-mail – piataszek@wp.pl

