
Przedszkole Samorządowe 
w Turośni Kościelnej



Tu można nas znaleźć

Przedszkole Samorządowe
w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 4

Tel.856505504
https://zs.turosnkoscielna.pl/przedszkole/aktualnosci-
przedszkole.html



Nasze przedszkole...

~ jest placówką publiczną 

~ obejmuje edukację dzieci w wieku 3 – 6 lat

~ jest czynne w godzinach 6:30 – 17:00

~ realizuje Podstawę Programową w godzinach 8:00 – 13:00



Każdego dnia 

                                    koncentrujemy się na potrzebach dzieci



...

                              rozbudzamy zainteresowanie światem i ludźmi; 
rozwijamy spostrzegawczość i wrażliwość



... 

                             wzmacniamy wiarę dzieci we własne siły i możliwości; 
rozbudzamy optymizm i poczucie własnej wartości



A wszystko to realizujemy...

w 4 jasnych i kompleksowo umeblowanych salach, w budynku przedszkola
 
 

                                                                                                                          
          



i ...

   w 2 salach w budynku szkoły 

                                                                                                                          
              



Mamy również do dyspozycji

gruntownie wyremontowane łazienki dostosowane do najmłodszych dzieci

                                                                                                                          
              



oraz...

                sale:

                                logopedyczną                                                                 

      do zajęć ruchowych/terapeutycznych    

                                                                                                                          
              



Większe możliwości daje nam bogate wyposażenie: 

                         

              tablice interaktywne

                                                                                                                          
              



...

                                        magiczny dywan

                                                                                                                          
              



...

 
telewizory
wieże stereofoniczne
komputery
tablety

                                                                                                                          
              



...

Sprzęt AGD 
(wykorzystywany 
do zajęć kulinarnych)

                                                                                                                          
              



oraz

liczne dekoracje, kostiumy                 bogata baza sprzętu sportowego

                                                                                                                          
              



...

Sprzęt nagłaśniający 
oraz do efektów specjalnych

A także domofon i szybki bezprzewodowy Internet

                                                                                                                          
              



Kształtujemy wrażliwość na potrzeby innych
poprzez udział w akcjach charytatywnych

     
        Zbiórka nakrętek dla Hani                                        Dzień piżamy

                                                                                                                          
              



...

                                                
                                                                                      Dokarmianie ptaków
                                                   Sprzątanie świata      
   Radosna skarpeta                                            

              



Świętujemy ważne wydarzenia

Pasowanie na Przedszkolaka                                Dzień Pluszowego Misia

                                                                                                                          
              



Świętujemy ważne wydarzenia

Święto11 listopada                                       Święto Konstytucji 3 maja

                                                                                                                          
              



Świętujemy ważne wydarzenia

             Mikołajki                                           Święta Bożego Narodzenia

                                                                                                                          
              



Świętujemy ważne wydarzenia

          Dzień Babci i Dziadka                                    Dzień Mamy i Taty

                                                                                                                          
              



Świętujemy ważne wydarzenia

        Dzień Rodziny                                             Pożegnanie Starszaków
   (Olimpijka sportowa)                                   

                                                                                                                          
              



Świętujemy ważne wydarzenia

       Dzień Przedszkolaka                                  Dzień Kropki                             
      

                                                                                                                          
              



Realizujemy ciekawe projekty

                                                                                                                          
              



Bierzemy udział w konkursach

                                                                                                                          
              



i je organizujemy



Oferujemy zajęcia dodatkowe

    rytmiczno - umuzykalniające

                                                                                                                          
              



Oferujemy zajęcia dodatkowe

              logopedyczne

                                                                                                                          
              



Oferujemy zajęcia dodatkowe

gimnastyka korekcyjna

                                                                                                                          
              



oraz 

Zajęcia Integracji Sensorycznej

  Rewalidację

   Opiekę psychologa i pedagoga

* Język angielski jest realizowany w każdej 
grupie wiekowej w ramach  Podstawy Programowej 
(wg ustalonego harmonogramu)
                                    
                                   

                                                                                                                          
              



Zapewniamy także

domowe posiłki, uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci a 
przygotowywane przez kuchnię Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

 8:30 – 9:00 śniadanie

11:00 – 11:30 obiad

13:30 – 14:00 podwieczorek

                                                                                                                          
              



...

pobyt 
na świeżym powietrzu 

o każdej porze roku

                                                                                                                          
              



...

naukę przez zabawę

                                                                                                                          
              



...

 wyjazdy

                                                                                                                          
              



...

spotkania z ciekawymi ludźmi

                                                                                                                          
              



i mnóstwo zabawy 
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