
 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO AKADEMII EDUKACJI PRZEDSZKOLAKA! 

 rok szkolny 2017/2018 

 

Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza dzieci w wieku 3 lat (rok ur. 2014), 4 lat (rok ur. 2013) 

oraz 5-latki (rok ur. 2012 ) do uczestnictwa w zajęciach Akademii Edukacji Przedszkolaka  

w roku szkolnym 2017/2018.  Zajęcia odbywają się w systemie czterogodzinnym  

Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia -  

w dniach 22-26 maja w sekretariacie Pałacu Młodzieży. 

Akademia Edukacji Przedszkolaka w Pałacu Młodzieży to miejsce sprawdzone  

i przyjazne dzieciom. Jednym z kluczowych działań są zajęcia oparte na podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego. Wykwalifikowana kadra dba o wszechstronny 

rozwój przedszkolaków wykorzystując w swojej pracy nowoczesne metody nauczania, 

pedagogikę zabawy KLANZA i gimnastykę twórczą.  

Pałacowa Akademia to dobry start dla maluchów. Różnorodny repertuar zabaw i zajęć /język 

angielski, rytmika, plastyka/ w przyjaznej atmosferze, pomaga dziecku szybko 

zaaklimatyzować się w nowym miejscu.  Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój 

emocjonalny i muzyczny. Pomagają w tym zajęcia rytmiczne, które odbywają się cztery razy w 

tygodniu /po 45 min./. Rozwój logopedyczny wspierają m.in. zajęcia z języka włoskiego. 

 

Od 2008 r. zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów i działań, które wspierają rozwój dzieci 

i edukują poprzez zabawę: m.in. WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE, SPOTKANIA Z TAŃCEM 



ETNICZNYM, MAŁY KARATEKA,  PAŁACOWA AKADEMIA ZDROWIA,  ZABAWY NA CZTERY ŁAPY 

– DOGOTERAPIA, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE – „TEATR DZIECIOM”. 

 

W naszej pałacowej Akademii świętujemy urodziny przedszkolaków, Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Rodziny, bawimy się na Balu Jesieni. 

Uczestnicy Akademii Edukacji Przedszkolaka mogą korzystać z zasobów pałacowej Biblioteki i 

Multiteki, która oferuje wiele ciekawych książek oraz audiobooków dla przedszkolaków. 

 

Czterogodzinne zajęcia to dobre rozwiązanie dla dzieci mających problem z adaptacją  

w grupie. Z naszej oferty bardzo często korzystają również dzieci objęte specyficzną 

rodzajem diety, gdyż w trakcie przerwy na posiłek, zjadają dania przygotowane wcześniej  

w domu przez rodziców. 

 

Składka na Radę Rodziców w nowym roku szkolnym będzie wynosiła 100 zł m-cznie (grupa 3 

–latków), 140 zł m-cznie (grupa 4- 5 -letnie) i 120 zł m-cznie (grupa 3-4 latków) 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.palac.szczecin.pl w zakładce 

PRACOWNIE – AKADEMIA EDUKACJI PRZEDSZKOLAKA.  

 

Planowane grupy w roku szkolnym 2017/2018 

Grupa I 

 3-latki 8.00 – 12.00 /rok urodzenia 2014 r./ 

Grupa II 

4-5 - latki 8.00 – 12.00 /rok urodzenia 2013 r. i 2012 r./ 

Grupa III 

3-4 latki 12.30 – 16.30 /rok urodzenia 2014 i 2013 r./ 

Grupa IV 

3-4 latki 12.30 – 16.30 /rok urodzenia 2014 i 2013 r./ 

 

http://www.palac.szczecin.pl/

