Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407
„Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem,
Każdy ma czas swój i porę.
Niech to dla ciebie będzie drogowskazem:
Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem”

Oddziały Zamiejscowe Przedszkola nr 407 zlokalizowane jest przy ul. K. Guderskiego 9.
Czynne od godz. 7:00 do godz.17:00. W przedszkolu znajdują się trzy oddziały. Każdy oddział posiada
własną salę, łazienkę oraz szatnię. W trosce o zdrowie dzieci, wszystkie sale zostały zaopatrzone
w oczyszczacze powietrza. W przedszkolnej kuchni, codziennie przygotowywane są smaczne
i zdrowe posiłki dla dzieci. Przedszkole posiada własny ogród, wyposażony w sprzęt terenowy,
zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę.

Szatnia Oddziału I – dzieci 3-letnie
Dzieci wchodzą do przedszkola wejściem od strony ogrodu. W szatni każde dziecko ma swoją półkę
na ubrania i buty.

Sala dydaktyczna Oddziału I – dzieci 3 letnie
Sale dydaktyczne każdego oddziału połączone są z wydzielonym miejscem na jadalnię. Wyposażone
są one w kolorowe meble, kąciki tematyczne, stoliki i krzesełka dostosowane do wieku i wzrostu dzieci.
W każdej sali znajdują się kreatywne zabawki, gry i układanki edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne
dostosowane do potrzeb i wieku dzieci. Organizowane są tu zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe,
zabawy relaksacyjne oraz zabawy dowolne. W grupie najmłodszej dzieci mają zapewniony odpoczynek
po drugim śniadaniu. Każde dziecko ma swój własny wygodny, podpisany leżaczek. W trakcie
odpoczynku dzieci słuchają bajek i kołysanek.

Łazienka Oddziału I
W łazienkach toalety oraz umywalki dostosowane są do wieku i wzrostu dzieci. Każde dziecko posiada
własny wieszak z ręcznikiem.

Sala dydaktyczna Oddziału II – dzieci 4 letnie

W każdej grupie wiekowej realizowana jest podstawa programowa. Zajęcia dydaktyczne realizowane
przez nauczycieli naszego przedszkola są dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci.
Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy ciekawe formy i metody m.in. Odimienna Metoda Nauki
Czytania I. Majchrzak, Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Wychowanie
fizyczne w przedszkolu K. Wlaźnik, Metoda Projektu badawczego, zabawy z językiem migowym,
pedagogika zabawy, zabawy z kodowaniem i inne. W naszym przedszkolu realizowane są innowacje,
dzięki którym dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. Oprócz zajęć z wychowawcami grup
dzieci korzystają z zajęć języka angielskiego oraz rytmiki. Dzieci maja zapewnioną pomoc specjalistów:
logopedy i psychologa.

Sala dydaktyczna Oddziału III – dzieci 5-letnie
W sali oddziału III znajduje się pianino oraz tablica interaktywna z rzutnikiem. Odbywają się tu zajęcia
rytmiki oraz zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe dzieci.

Ogród przedszkolny
Dzieci codziennie spędzają aktywnie czas na powietrzu, gdzie organizowane są zabawy ruchowe,
obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze. Ogródek przedszkolny wyposażony jest w atestowane
sprzęty, dla bezpieczeństwa dzieci przy wysokich sprzętach wyłożona jest bezpieczna nawierzchnia. Na
części z oczkiem wodnym, dzieci mają możliwość obserwowania przyrody i brania udziału w zajęciach
przyrodniczych np. sadzeniu cebulek kwiatów.

Przedszkole realizuje program „ Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.
Posiłki dla dzieci przygotowywane są w placówce, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
dotyczącego żywienia.

Być Przedszkolakiem to wielka sprawa

Z poważaniem
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
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