
Oferta Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej

Przedszkole mieści się wewnątrz osiedla wśród zieleni i ciszy w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym. Nasz budynek został całkowicie wyremontowany w 2022 roku.                                    

Do dyspozycji dzieci jest przestronny ogród przedszkolny wyposażony w zestawy ogrodowe dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Placówka dysponuje salą gimnastyczną, w której 

odbywają się zajęcia umuzykalniające, gimnastyka, teatrzyki, koncerty dla dzieci oraz uroczystości przedszkolne. Naszym atutem jest również własna, nowocześnie wyposażona kuchnia, 

serwująca zdrowe i smaczne dania oraz jadłospis układany zgodnie z zaleceniami dietetyka. Nasze sale są w pełni wyposażone w nowoczesne sprzęty oraz pomoce dydaktyczne, min. kąciki 

aktywności Montessori, kąciki tematyczne. Posiadamy profesjonalnie wyposażoną salę do Terapii Integracji Sensorycznej, bogato i profesjonalnie wyposażony gabinet do terapii 

neurologopedycznej i psychologicznej, gabinet do terapii pedagogicznej oraz Salę Doświadczania Świata. Kadrę przedszkola tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych 

nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, nauczyciela języka angielskiego oraz specjalistów: neurologopedy, terapeuty AAC, psychologa, terapeuty integracji 

sensorycznej, rehabilitanta.   Nastawieni jesteśmy na twórczy rozwój dziecka, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dostosowanego do ich potrzeb i możliwości.                            

Stawiamy na postawy aktywne i twórcze, jednocześnie stosując podejście bliskościowe. Od ponad 20-tu lat dbamy o prawidłowe relacje, rozwijanie u dzieci empatii, uważności i otwartości, 

wychowując dzieci w idei integracji i szacunku do drugiego człowieka. 

W naszej placówce stosujemy różnorodne metody dydaktyczne i aktywizujące dzieci:

Metodę Dobrego Startu, 

Elementy metody M. Montessori,

Sensoplastykę,

Multisensorykę,

Dziecięcą Matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,

Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss, 

Metoda M. Ch. Knillów.

Wzbogacając ofertę edukacyjną nauczyciele organizują zajęcia dodatkowe dla dzieci: 

W ramach projektu „Świat magii i sztuki” zajęcia: arteterapii, bajkoterapii, „Mały Dziennikarz” 

Terapia Ręki

Trening Umiejętności Społecznych

Rytmika

Język angielski

W celu rozbudzania i rozpoznawania indywidualnych zainteresowań otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym, stwarzamy warunki do rozwoju uzdolnień poprzez 

udział w licznych projektach między innymi : „Mała Fabryka Eksperymentów”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Gramy zmysłami” i konkursach dzielnicowych, między przedszkolnych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszego przedszkola po więcej informacji: przedszkole127.eu oraz naszego FACEBOOKA.
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