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OF WARSAW

TODDLERS
W grupie żłobkowej przebywają dzieci w wieku od 12
do 30 miesiąca życia. Prowadzony w niej program jest
podzielony na 4 obszary.
OBSZARY DZIAŁANIA
WYCHOWAWCZO
-DYDAKTYCZNEGO
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ĆWICZENIA ŻYCIA CODZIENNEGO:
Ćwiczenia te maja na celu przede wszystkim rozwój motoryki dużej i małej. Dziecko uczy się
samoobsługi oraz troski o otoczenie. Ćwiczenia z
zakresu życia codziennego skupiają się na rozwoju ręki, która to w pedagogice Montessori jest drogą do intelektu. Ćwiczenie ręki w tak młodym
wieku daje dziecku przygotowanie do tzw. przyszłych zadań szkolnych.
W zakres ćwiczeń życia codziennego min.
wchodzi: przelewanie wody, przesypywanie kaszy, makaronu, przekładanie przedmiotów za pomocą pęsety, mycie stołu, zamiatanie podłogi,
mycie podłogi itp.

ĆWICZENIA SENSORYCZNE:
Celem tych ćwiczeń jest systematyzowanie, integrowanie i wzmacnianie doświadczeń sensorycznych. Zmysły pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju
intelektualnym i emocjonalnym małych dzieci.
Poprzez te ćwiczenia dziecko porządkuję swoje
doznania sensoryczne i nieświadomie kategoryzują obiekty.
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MATEMATYKA
Matematyka jest obecna w otoczeniu dziecka od samego
początku.
Na tym poziomie wiekowym, jest to wprowadzenie do matematyki. Uczymy dzieci pojęcia ilości, następnie możemy
wprowadzić symbole 1,2,3.

JĘZYK
W zakresie edukacji językowej
koncentrujemy się na poszerzaniu słownika biernego i w
miarę możliwości, czynnego.
Służą temu pomoce takie jak
np. Plansza grafomotoryczna,
kosz z różnymi przedmiotami
oraz książki o różnej tematyce
do których dzieci maja stały
dostęp.

MIEDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
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Maria Montessori

Już od ponad 10 lat zajmujemy się szeroko pojętą edukacją, a od 2007 roku oferujemy edukację dla dzieci od 12 m-ca do 12 roku życia metodą opracowaną
przez dr Marię Montessori.
Uważamy, że jednym gwarantów jakości w edukacji jest dobrze przygotowana
kadra nauczycielska, dlatego naszych nauczycieli i asystentów kształcimy w
Polskim Instytucie Montessori (jedynym w Polsce ośrodku kształcącym nauczycieli obecnie ubiegającym się o międzynarodową akredytację
MACTE).
Ponadto naszym zdaniem o sukcesie decyduje także ciekawy, ambitny program dlatego w naszych placówkach oferujemy opracowany przez
nas program autorski.
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