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„Tanta voglia di crescere per poi accorgersi che rimanere
bambini e la cosa piu bella che ci sia.”

„Non smettere di sognare, solo chi sogna puo volare.”

Piotruś Pan



Kim jesteśmy?

Nasze dwujęzyczne polsko-włoskie przedszkole Accademia dei Piccoli narodziło się z wielkiej pasji

do Italii, do kultury i do Wiecznego Miasta, w którym ja i moja rodzina mieszkaliśmy aż 10 lat.

Chcemy się podzielić naszą pasją i kultywować ją w naszych dzieciach.

Nasze przedszkole to 200 m2 powierzchni otoczonej zielenią w samym sercu Kabat, a zarazem

jedyne 2 minuty od stacji metra. Oferujemy przepiękne wnętrza przywołujące jasność i ciepło

słonecznej Italii. Posiadamy eleganckie i przestronne Atelier oraz sale do zajęć i zabaw dla dzieci,

które dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stymulują je. Maluchy poprzez zabawę i zajęcia w

języku włoskim poznają otaczającą je rzeczywistość. Dzieci uczą się języka mieszkańców

słonecznej Italii od rodowitych Włochów, co gwarantuje praktyczną i naturalną jego znajomość.

Przedszkole oferuje także w programie zajęcia w języku angielskim.



Kim jesteśmy?

Do naszego królestwa zapraszamy zarówno dzieci z rodzin dwujęzycznych, ale przede wszystkim

te, które chcą od małego kształtować swoje pasje i zainteresowanie kulturą i językiem włoskim.

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przedszkole składa się z 3 grup wiekowych: grupa dla 2

do 3-latków, 4-latków i 5-latków, każda grupa liczy maksymalnie 15 dzieci.

Kładziemy szczególny nacisk na nawyki zdrowego odżywania się u dzieci i od samego początku

dzieci piją dużą ilość wody niegazowanej, jedzą zdrowe posiłki i piją zdrowe soki ze świeżo

wyciskanych owoców.



Co nas wyróżnia?

Program ukierunkowany na język i kulturę Włoch, włoski to język o charakterystycznym brzmieniu - już 

samo jego słuchanie sprawia, że stajemy się bardziej energiczni i pełni życia! Naukę zaczniemy od 

wspólnego przywitania i pożegnania, nauki liczenia, alfabetu skojarzeniowego, dni tygodnia, barw flagi 

włoskiej , godła włoskiego , położenia Włoch na mapie Europy. Jednym słowem, nauka poprzez zabawę!

Język włoski na co dzień: nauka poprzez zabawę, muzykę, obrazy. Proponujemy dzieciom tematyczne 

zajęcia z języka włoskiego,  codziennie inne tematy zajęć pozwalające zapamiętać dziecku najważniejsze 

skojarzenia . Poznawanie otaczającego dzieci świata za pomocą formy, rysunku, muzyki, filmu, tańca oraz 

literatury. Zajęcia artystyczne prowadzone są w obu językach.



Co nas wyróżnia?

Wykwalifikowana i starannie dobrana kadra to najważniejsza dla nas wartość. Wybrani spośród

kilkudziesięciu rekrutowanych osób nasi nauczyciele to rdzeń naszego przedszkola.

Zdrowa dieta śródziemnomorska regularnie konsultowana z dietetykiem dziecięcym. Posiłki

przygotowujemy na miejscu, a nasza kucharka zna doskonale tajniki kuchni włoskiej

Doskonała lokalizacja wśród zieleni a jednocześnie przy samej stacji metra Kabaty

Wspaniała i przemyślana aranżacja wnętrz wykonana przez architekta dziecięcego w trosce o jego

harmonijny rozwój. Nasze wnętrza dają dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz stymulują je.



Naturalny plac zabaw: stworzyliśmy własny plac zabaw, który znajduje się w bliskiej odległości od

przedszkola. Naturalny plac zabaw to miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać swoją wyobraźnię. Łączy

tradycyjne elementy placu zabaw takie jak: zjeżdżalnia, huśtawka, bujaczek czy piaskownica z

elementami naturalnymi takimi jak: drewniane przedmioty, rośliny, kamyki, woda czy naturalnie

ukształtowanie terenu. Pomagamy dzieciom w samodzielnym tworzeniu przestrzeni, w jej ciągłym

przeobrażaniu. Dzieci rosną, zmieniają się ich potrzeby. Również ich miejsce musi się zmieniać.

Ogródek: mamy własny ogródek, w którym zasadzamy warzywa i zioła, dzięki czemu dzieci mają okazję

poznać podstawowe składniki, z których powstają ich posiłki. Pielęgnują uprawy oraz uczestniczą w

zbiorach, co wykształca w nich także szacunek do produktu.

Co nas wyróżnia?



Zajęcia dla rodziców: proponujemy także zajęcia dla rodziców z dziećmi w formie zajęć tematycznych

takich jak: warsztaty artystyczne, kulinarne, sportowe, muzyczne, językowe. Chcemy, aby rodzice, w

miarę możliwości, byli częścią naszej społeczności poprzez udział w organizowanych przez nas

spotkaniach; sprawi to, iż będą mieli okazję spotkać się w ich gronie, a i dzieci poczują się jeszcze

bardziej jak w domu

Imprezy okolicznościowe dla dzieci: urodziny, imieniny, Dzień Mamy czy Dzień Ojca nie przejdą bez

echa. Każde święto staramy się uczynić niezapomnianym, oczywiście z czynnym udziałem naszych dzieci.

Co nas wyróżnia?



Pasja odkrywania Italii 

Język i kultura Włoch

Włoski to język o charakterystycznym brzmieniu - już samo jego słuchanie sprawia, że stajemy się

bardziej energiczni i pełni życia! To jeden z najprostszych i najpiękniejszych języków świata ! Język włoski

będzie specjalnie pomocny dzieciom, które interesują się muzyką, bowiem wiele oper oraz terminów

muzycznych jest właśnie po włosku, a także dla tych, które stawiają pierwsze kroki w rysunku. Dzięki

znajomości języka włoskiego będą one mogły w przyszłości zdobyć stypendium, wyjechać do Włoch i

poznać dzieła renesansowych mistrzów oraz podyskutować nad nimi.



Kuchnia

Kuchnia włoska jest pełna temperamentu, radosna a jednocześnie prosta. Lekka, różnorodna, pełna słońca,

kolorowa. Kuchnia włoska to „filozofia”, to sztuka spożywania posiłku, w której ważne jest nie tylko

konsumowanie potraw, ale rozkoszowanie się ich smakiem bez pośpiechu, w towarzystwie innych, gdzie

liczy się wspólne bycie razem przy jednym stole. Ucząc dzieci zasad dobrego żywienia, w naturalny sposób

przekazujemy im wiedzę kulturową, która ze zwyczajami żywieniowymi jest związana. W naszym

przedszkolu dzieci nie tylko jedzą, ale także przygotowują się do posiłku, pełnia dyżury przy wydawaniu

porcji a potem wspólnie sprzątają, segregują śmieci i przygotowują je do odbioru przez firmy recyklingowe.

Pasja odkrywania Italii 



Metoda Reggio Emilia w teorii

Dzieci potrzebują wolności, aby w pełni wykorzystać możliwości ich 

rąk, oczu i uszu. Wolności, która pozwoli im wykorzystywać w pełni 

materiały, dźwięki i kolory

Pasja odkrywania Italii 



➢ Dziecko jest protagonistą, kompletnym uczniem, gotowym do nauki, do tworzenia wiedzy i poznawania

świata

➢ Dziecko najlepiej się rozwija przez współpracę, edukacja powinna przebiegać w grupie dzieci z dorosłymi

➢ Dziecko ma „sto języków”, czyli komunikuje się poprzez słowa, ruch, rysunek, konstrukcje, collage,

muzykę, aby wyrazić swoją wiedzę i przeżycia, natomiast wytwór powinien być doceniony przez uwagę

dorosłego.

➢ Przestrzeń powinna prowokować do myślenia i eksperymentowania, podtrzymywać zainteresowanie,

umożliwiać socjalizację i kontakt z naturą i kulturą.

➢ Nauczyciel jest obserwatorem i słuchaczem, po to, aby zapewnić temat zajęć zgodny z zainteresowaniami

i motywacją dzieci, jest partnerem i pomocnikiem w rozwiązywaniu problemów

➢ Rodzic jest partnerem nauczyciela w nauczaniu.

Pasja odkrywania Italii 



Metoda Reggio Emilia w praktyce

➢ Kącik ekspresji artystycznych, gdzie dzieci mają dostęp do różnego rodzaju farb (wodnych i 

akrylowych, twardych i miękkich) oraz do przyborów malarskich 

➢ Kącik do budowania klockami, które są bardzo ważnym elementem klasy zainspirowanej Reggio

➢ Kącik do czytania oferuje wypełniony poduszkami kącik do czytania i wyciszenia ,gdzie dzieci zawsze 

mogą spędzać czas. Zachęcamy dzieci do przyniesienia ich ulubionych książek

Pasja odkrywania Italii 



➢ Kącik “domowy” oferuje się możliwość przebrania oraz przeistoczenia w różnego rodzaju postacie i  

zawiera elementy prawdziwego domu takie jak: garnki, kubki, talerzyki, sztućce oraz kuchenne 

przybory służące do gotowania.

➢ Kącik do pisania i tworzenia, gdzie dzieci mają do swojej dyspozycji różnego rodzaju przybory do 

pisania, rysowania i tworzenia takie jak: pisaki, kredki, ołówki, długopisy, flamastry

➢ Kącik światła gdzie dzieci mają możliwość zabawy z projektorem i wyświetlaczem na ścianie.

➢ Uczta dla zmysłów w postaci podświetlanego stołu  wodnego oraz stołu eksploracji sensorycznych.

Pasja odkrywania Italii 



Zajęcia dodatkowe

Zajęcia, które oferujemy w ramach czesnego

➢ Język włoski: na co dzień, poprzez interakcję z opiekunkami: oferujemy dzieciom codzienną i 
równomierną komunikację i realizowanie zajęć w języku polskim i włoskim, które zapewniają 
zatrudnieni w naszym przedszkolu nauczyciele polsko- i włoskojęzyczni, miłośnicy i pasjonaci sztuki, 
muzyki, tańca 

➢ Umuzykalnienie: zajęcia umuzykalniające mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i 
estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby 
ruchu. Dzięki grze na instrumentach kształtuje się wrażliwość dziecka na barwę, rozwija się 
również poczucie rytmu. Muzyka będzie towarzyszyć nam na co dzień

➢ Zajęcia ruchowe: doskonale wpływają na wyobraźnię, pewność siebie oraz świadomość ruchu. 
Taniec pomaga rozwinąć pozytywne cechy charakteru takie jak: cierpliwość, systematyczność, 
dyscyplinę oraz umiejętność pracy w zespole. 



Zajęcia dodatkowe

Zajęcia, które oferujemy w ramach czesnego

➢ Zajęcia kulinarne: wprowadzające dzieci w sztukę kulinarną, która jest nieodzowną 
częścią naszej Italii, a także rozwija u dziecka samodzielność gotowania, konsumowania, 
estetycznego podawania i nakrywania do stołu. Wśród takich zajęć znajdą się: robienie 
pizzy czy pieczenie ciasteczek

➢ Lektura: codzienne spotkania z książką w naszym przedszkolu kształtują nawyki 
czytelnicze w języku polskim oraz pomagają się osłuchać w języku włoskim

➢ Język angielski: 2 razy w tygodniu, nauka poprzez zabawę, multi sensoryczne gry, 
piosenki, rymowanki, bajki, zabawy ruchowe wzbogacone fajnymi rekwizytami nie 
pozwolą się dzieciom nudzić



Zajęcia dodatkowo płatne (grupowe)

➢ Nauka dodatkowych języków obcych: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

➢ Warsztaty piłkarskie

➢ Taniec

➢ Basen 

Zajęcia dodatkowe



➢ Zajęcia z logopedą 

➢ Zajęcia z terapii integracji sensorycznej

➢ Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

➢ Zajęcia z psychologiem

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowo płatne (indywidualne)



Odkryjemy talent 
Twojego dziecka!

W naszym przedszkolu dbamy o rozwijanie zainteresowań i talentów naszych

wychowanków

Wiek przedszkolny to okres, w którym ujawniają się różne uzdolnienia. Dzieci przejawiające

wszelkie zdolności trzeba nie tylko wychwycić spośród rówieśników, ale także je

kształtować, rozwijać, wzbogacać i ciągle zachęcać do działania. Umiejętnie rozwijany

talent stanie się źródłem radości rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim samego dziecka.



Zainteresowania 
językowe

➢ W naszym przedszkolu mówimy w 3 językach, dziecko od samego 

początku ma szanse wykazać się doskonałymi predyspozycjami do 

nauki języków obcych

Zainteresowania 
czytelnicze

➢ Udostępnienie dzieciom różnorodnych książek: opowiadań, bajek

➢ Umożliwienie dzieciom przynoszenia ulubionych, wybranych książek z 

domu, aby je czytać również w przedszkolu

➢ Codzienne czytanie dzieciom opowiadań, bajek

➢ Włączanie członków rodziny i zapraszanych gości do udziału w akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”

Odkryjemy talent 
Twojego dziecka!



Zainteresowania 
plastyczne

➢ Udostępnianie dzieciom w kąciku plastycznym różnorodnych środków i 

materiałów plastycznych w celu rozwijania swobodnej inwencji twórczej

Zainteresowania 
muzyczne

➢ Nagrania różnorodnej muzyki; słuchanie przez dzieci muzyki

➢ Udostępnianie dzieciom instrumentów w celu tworzenia akompaniamentu 

do śpiewanych piosenek

Zainteresowania 
sportowe

➢ Codzienne organizowanie dzieciom zabaw ruchowych w sali, i na placu 

zabaw

➢ Poznawanie różnych dyscyplin sportowych

Odkryjemy talent 
Twojego dziecka!



Zainteresowania 
taneczne

➢ Nauka różnorodnych tańców, Zabawy muzyczno-ruchowe 

➢ Prezentowanie zainteresowań i umiejętności tanecznych dzieci podczas 

imprez grupowych, przedszkolnych i poza przedszkolnych

Zainteresowania 
teatralne

➢ Organizacja teatrzyku w naszym Atelier, umożliwienie stałego

dostępu dzieciom: zabawy w teatr, odgrywanie scenek

➢ Organizacja wyjść do TEATRU MAŁEGO WIDZA

Odkryjemy talent 
Twojego dziecka!



Kuchnia 
śródziemnomorska

Kuchnia oparta jest na żywieniu przemyślanym i przygotowanym specjalnie dla dzieci przy

wsparciu doświadczonego dietetyka.

Wybór jedzenia będzie oparty wyłącznie na zasadach diety śródziemnomorskiej, którą

Unesco w 2010 roku zgłosiło jako Niematerialne Dziedzictwo Kultury Ludzkości, respektując

częstości spożycia różnych pokarmów i zwracając szczególną uwagę na jakość

poszczególnych produktów spożywczych.

Dieta śródziemnomorska charakteryzuje się spożywaniem dużej ilości owoców, warzyw,

zbóż, orzechów, oliwy z oliwek, ryb, białego mięsa i jaj, które odgrywają ważną rolę

ochronną dla mózgu.



Rekrutacja i zapisy

Rekrutacja w naszym przedszkolu trwa cały rok.

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Przedszkole jest czynne cały rok (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy) od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00. 



Kontakt

Polsko-Włoskie Niepubliczne Przedszkole 

Accademia Dei Piccoli

ul. Ekologiczna 4 (metro Kabaty)

02-798 Warszawa

Tel. kontaktowy: 606 125 126


