Дитячий садок «Happy Days -Szczęśliwe Dni» пропонує Вам надійну опіку кваліфікованого
педагогічного колективу, яка завжди у вашому розпорядженні та у ваших дітей.
То, що Нас відрізняє це постійна співпраця педагогічного колективу та керівництва . Дякуючи
цьому Ви отримуєте щодня інформацію про діяльність ваших дітей протягом дня, їжу, яку вони
їдять, та заходи, які проводяться з користю, всебічний розвиток вашої дитини. Саме низка
елементів дозволяє вдосконалити систему роботи відповідно до існуючого очікування батьків і йти
вперед з вашими потребами та потребами наших вихованців.
Висока якість наданих послуг
Дитячий садок «Happy Days-Szczęśliwe Dni « – це розумна освіта, яка гарантує всебічний розвиток,
благополуччя та творчості наших дошкільнят .
Ми хочемо, щоб у всіх дітей були тільки ЩАСЛИВІ ДНІ.
Дитячий садок Happy Days-Szczęśliwe Dni пропонує Вам і Вашим дітям широкий спектр заходів та
мультисенсорного навчання, із застосуванням сучасних методів . Наша пропозиція включає
професійні заняття, в тому числі й заняття з англійської мови Mały -Inżunier , заняття на основі
практичного навчання та використання новітніх технологій Apple , логопедичний курс, заняття
фізичною культурою, заняття з кодування музики з поєднанням елементів ритміки та співу. А
також розвиваючі та творчі, такі як сенсопластика, екопластика, експерименти та кулінарні
майстер класи.
Наша додаткова перевага – це освітня діяльність у галузі, яка відповідає потребам і стану,
розширює кругозір, навички , збагачуючи світогляд молодої людини.
Ми маємо багаторічний досвід практики, що дозволяє нам створити відповідні умови розвитку
для ваших дітей, наші послуги надаються на найвищому рівні, використовуючи педагогічні
інновації та новітні технології, навчаючи двомовності, розвиваючи таланти, пристрасті,
маневреність. , виявляти творчість та вміння дітей . Навчальні кімнати в дитячому садку Happy
Days-Szczęśliwe Dni збагачені мультимедійним обладнанням та навчальними посібниками.
Ми орієнтуємося в першу чергу на дитину та її потреби.
«Коли посміхається дитина, то посміхається увесь світ»
Ми маємо власну кухню, де ми самі готуємо страви , з урахуванням потреб ваших дітей.
Наші пріоритети в приготуванні страв для дітей:
здорова різноманітна їжа
завжди свіжі продукти та компоненти,
натуральні спеції
Індивідуальні дієти для вимогливих дітей,
продукти від обраних постачальників, у тому числі екологічні польські яблука .
збалансоване харчування, що покриває 75% добових потреб дитини в енергії та важливих
поживних речовинах,
особлива турбота про гігієну та спосіб приготування їжі.
Приєднуйтесь до нас
www.happydays-leszo.pl

Домашнє і здорове харчування.
Щоденна ціна за їду 9zl

