ДИТЯЧА ЕКО-СТУДІЯ БОНОБО –
ЦЕ ПРОСТІР, ЯКИЙ НАДИХАЄ
САМА ПРИРОДА.

БОНОБО Лівобережка
(050/098) 526 6006
вул. Комбінатна, 25А
(ЖК «Садовий»)

Майстерня знань та дзеркальна спортивна
зала подарують кожній дитині можливість
відкрити в собі талант «цвірінчати»
англійською та рідною мовами, освоїти
основи спорту та зануритися у світ знань, а
еко-філософія дитячої студії сформує гуманне
ставлення один до одного, природи і всього
живого на Землі.
«БОНОБО» – сучасний центр, який пропонує
послуги для всієї родини – від маленьких
«пузожителів», крихіток і дошкільнят до
школярів молодших класів.
Унікальна програма АНГЛОМОВНОГО
ПРИВАТНОГО ДИТЯЧОГО САДОЧКУ
«БОНОБО повний день» поєднала в собі
комплекс розвиваючих занять, ігор та
фізичної активності протягом дня.

РЕЄСТРУЙТЕСЯ НА ЗАНЯТТЯ!
ПРИХОДЬТЕ НА ЕКСКУРСІЮ!
ТЕЛЕФОНУЙТЕ!

ЕКО-СТУДІЯ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ

МЕРЕЖА АНГЛОМОВНИХ САДОЧКІВ
25А

БОНОБО Проспект
(050/098) 644 4004

вул. Юрія Поправки, 4/39А
(навпроти ТРК «Проспект»)

-А

4/39

БОНОБО Проспект
(050/098) 644 4004
БОНОБО Острів
(066/067) 425 5005
БОНОБО Лівобережка
(050/098) 526 6006

БОНОБО Острів
(066/067) 425 5005

вул. Степана Руданського, 3А
(біля посольства США)

BONOBO SCHOOL

Підтримка БОНОБО
(Pan paniscus)
Всесвітній фонд дикої природи

Початкова альтернативна школа

066-480 3334

НОВА АЛЬТЕРНАТИВНА
АБЕТКА

ШКОЛА/SCHOOL

3А

bonobo.kiev.ua

info@bonobo.kiev.ua

Англомовний дитячий садочок

 Екологічність. Ми дбайливо
ставимося до природи, формуючи
простір для дітей, де вони
набувають навичок гармонійної та
безпечної взаємодії з навколишнім
світом.

БОНОБО
Повний день

БОНОБО
Півдня

Зручний час
з 8.15 до 19.30

Час на вибір
8.30-13.00/ 15.00-19.30

5-разове збалансоване
харчування

Фруктова тарілка

Ранній розвиток /
Підготовка до школи

Ранній розвиток /
Підготовка до школи

Англійська мова

Англійська мова

Еко-студія та
оточуючий світ

Еко-студія та
оточуючий світ

Творчість

Творчість

Музика

Музика

Фізична активність

Спортивні заняття

Розвиток мовлення та
конструювання

Розвиток мовлення

Прогулянка
двічі на день

Прогулянка на свіжому
повітрі

Студія
дитячого розвитку
 Ранній розвиток
 Підготовка до школи

 Довіра. Ми віримо в виняткові
здібності малюка, з якими він
народжується. Культивуємо і
розкриваємо таланти кожної дитини.

 Логопед

 Свобода вибору. Ми даємо кожній
дитині можливість вибирати.

 Тхеквондо

 Повага. Ми поважаємо право
дитини приймати рішення. Ми не
оцінюємо поведінку дитини, не
нав'язуємо дитині своїх поглядів і
дотримуємося особистісної рівності.
Відеонагляд онлайн

 Англійська мова
 Музичні заняття
 Хореографія
 Бонобо-вікенд
 Міський денний табір
 Дні народження
 Курси для вагітних
 Майстер-класи
 Логоритміка

