
Play
   Learn
      and 
       Grow……

We believe that children learn best through 
the process of discovery! The active learning, 
or “hands-on” approach, is developmentally 
appropriate for all children regardless of their 
age. Staff implement the High/Scope 
curriculum at Discovery Day Care. 

Each classroom is equipped with age 
appropriate materials that stimulate the 
children’s interests and natural desire to 
discover! 

Parents are welcome and encouraged to visit 
and/or volunteer whenever possible ... to take 
the opportunity to see our policies in action 
and reassure them that their child is happy in 
a safe and caring environment. 

Our staff interacts constantly with the 
children in their care: teaching, encouraging, 
and nurturing their natural curiosity.

Daily activities are planned in areas of: 

• Social development 
• Language and literacy 
• Creative representation 
• Music 
• Movement 
• Logic 
• Mathematics
• Learning stories
• History

ZAJĘCIA RYTMICZNE 
realizowane w wymiarze 

2 razy w tygodniu 
po 30 minut.

Play
Learn
and
Grow

NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE 
PRZEDSZKOLE

MAŁY POLIGLOTA
ul. Przodowników Pracy 23 

05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel:22 425 44 77

www.malypoliglota.pl

Każdego dnia stajemy w obliczu wielu 
decyzji - prostych, trudniejszych

i wreszcie tych bardzo trudnych - takich 
jak wybór przedszkola dla naszych dzieci. 

Długo porównujemy budynki, place 
zabaw, zabawki, oferty edukacyjne.  

Jednak tym, co zawsze przeważa o naszej 
decyzji jest zaufanie.

Co buduje nasze rodzicielskie zaufanie?

Ja ufam, kiedy czuję, że moje dziecko jest 
bezpieczne - zadbane, nakarmione, 

przytulone. Muszę również mieć 
pewność, że traktowane jest podmiotowo 

i z szacunkiem, że wspierane są jego 
pewność siebie, samodzielność             

czy wreszcie potrzeba rozwoju i nauki.

W naturalny sposób, to co jest ważne dla 
mnie, jako dla matki, stało się misją 

prowadzonego przeze mnie przedszkola. 
Codziennie wraz ze swoim zespołem 

pracujemy na Państwa zaufanie. Czujemy 
się wyróżnieni i docenieni faktem, że to 

właśnie naszej opiece powierzyliście 
Wasze dzieci!

Dziękujemy za zaufanie!

Justyna Nowakowska                                      
& MPTEAM

www.malypoliglota.pl

facebook.com/
malypoliglotaprzedszkole



 
   MAŁY POLIGLOTA 
to dwuoddziałowe 

przedszkole, które docenią 
Ci, którzy szukają miejsca 
kameralnego, gdzie każde 
dziecko jest zauważone, 

docenione 
i traktowane z szacunkiem

 i miłością.

MAŁY POLIGLOTA 
jest OTWARTY

12 miesięcy
 od poniedziałku

 do piątku
w godzinach 6:30-18:00

GRUPA 
MŁODSZA

dzieci 2,5-4 
letnie

GRUPA STARSZA
dzieci 5 letnie, gdzie 

realizowane jest 
roczne obowiązkowe 

przygotowanie 
przedszkolne

 

MAŁY POLIGLOTA realizuje MEN-owski 
program edukacyjny przewidziany 

dla przedszkoli.
OFERTĘ edukacyjną wzbogacamy 

ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI.

JĘZYK ANGIELSKI 

realizowany w 

wymiarze 

minimum dwie 

godziny dziennie.
ZAJĘCIA RYTMICZNE 

realizowane

 w wymiarze 

2 razy w tygodniu 

po 30 minut.

ZAJĘCIA 
korektywy
realizowane 
w wymiarze 

1 razy w tygodniu
po 30 minut.

Twórcze 
ZAJĘCIA dla dzieci

realizowane 
w wymiarze 

1 raz w tygodniu
30-60 minut.

WARSZTATY

PODRÓŻNICZE

TEATRALNE
RĘKODZIEŁA

KULINARNE

TEATRZYKI KONCERTY MUZYCZNE WYCIECZKIUROCZYSTOŚCI 

   
NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE 

PRZEDSZKOLE 
MAŁY POLIGLOTA 
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MAŁY POLIGLOTA jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

6:30-18:00 
przez 12 miesięcy w roku 

z pominięciem TYLKO dni świątecznych.

POSIŁKI serwowane w MAŁYM 
POLIGLOCIE są przygotowywane 
we własnej kuchni z sezonowych 

produktów. Menu jest urozmaicone, 
bogate w warzywa, owoce i kasze.

Uwzględniamy indywidualne diety dzieci 
(dieta wegetariańska, bezmleczna, 

bezcukrowa, bezglutenowa).

CZESNE wynosi 
720 zł miesięcznie.

580zł - OPŁATA STAŁA
140zł - OPŁATA ŻYWIENIOWA

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W CENIE 
CZESNEGO!

NOWOŚĆ!

BAJKOWA KRAINA

RODZICEM BYĆ- 
CYKL WARSZTATÓW 
DLA MAMY I TATY


