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Giới thiệu về trường mẫu giáo Matsubara

Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại trường mẫu giáo Matsubara
Tuổi

Chúng tôi chấp nhận một loạt các độ tuổi từ khi kết thúc nghỉ thai sản đến mầm non

Availability Các

ngày trong tuần 7: 30

-

Thời gian ngắn 8: 30 Mở rộng 18: 30 Thứ Bảy 7: 30 -

19: 30
16 : 30

19 : 30
19: 30

Đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày lễ
Sức chứa 66 người (0 tuổi: 6 người, từ 1 tuổi đến cao cấp: 12 người mỗi người)

Tóm tắt vườn Matsubara
Trường mẫu giáo Name Matsubara Himawari
Vị trí 〒453-0021
Matsubara-cho 2-41-1, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi
Số điện thoại

TEL 052 (433 ) 5111 FAX 052 (433) 5112

Địa chỉ email

matsubara@proteca.co.jp
Trang chủ http://matsubara.proteca.co.jp

Thành lập

ngày 01/10/2018

Người sáng lập PROTECA Co. Ltd.
Đại diện

Takumi Moroi

Hiệu trưởng Suzuki, Nobuko
Kết cấu xây dựng Khung thép 2 tầng
Tổ chức y tế liên kết Koyama Clinic (Nội khoa / Nhi khoa)
Địa chỉ nhà: 1-10 Koganedori, Nakamura-ku, Nagoya
Số điện thoại: 052 ( 451 ) 8002

Phòng khám Nha khoa Sugiura (Nha khoa)
Địa chỉ nhà: 4-19 Taikotori, Nakamura-ku, Nagoya
Số điện thoại: 052 (461) 7564
Công ty bảo hiểm Tokyo Marine & Nichido

Triết lý và mục tiêu chăm sóc trẻ em
Triết lý chăm sóc trẻ em của chúng tôi
Tạo nền tảng để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc.
Trẻ em đang hướng tới tương lai để phấn đấu hướng tới ước mơ, hy vọng và tất cả những
khả năng tốt đẹp. Triết lý chăm sóc trẻ em của chúng tôi hỗ trợ họ trên hành trình đạt
được tầm nhìn của họ. Để họ có thể tận hưởng cuộc sống của họ. Khi họ dành thời gian
quan trọng nhất trong thời thơ ấu với chúng tôi, chúng tôi giúp họ phát triển tính cách
của họ và có các thuộc tính cá nhân tốt của mỗi đứa trẻ.

Mục tiêu chăm sóc trẻem s
Một đứa trẻ nghĩ rằng "Tôi có thể làm điều đó!"
Một trong những giá trị quan trọng nhấtđối với trẻ em là "tự khẳng định". Tại trường mẫu
giáo Matsubara, chúng tôi đánh giá cao kinh nghiệm phát triển thành chính mình
trong việc chăm sóc trẻ em hàng ngày. Khi họ làm việc hướng tới những gì cảm thấy tự
nhiên đối với họ, nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui khi hỗ trợ họ trong cách "họ có thể
làm điều đó!", điều này kết nối với sự tự tin của mỗi đứa trẻ. Cuối cùng, họ tích lũy một
đống lớn "Tôi có thể làm điều đó", từ những thành tựu nhỏ ngày này qua ngày khác.
Chúng tôi cho phép nuôi dạy những đứa trẻ yêu thương bản thân mình.

Một đứa trẻ tươi sáng và vui vẻ
Một thời thơ ấu đầy lấp lánh và phấn khích chỉ có thể xảy ra một lần trong đời. Chúng
tôi muốn họ trải qua thời thơ ấu của họ, họ theo cách họ muốn, càng nhiều càng tốt.
Tập trung vào chu kỳ cơ bản của "chơi tốt, ăn ngon, ngủ ngon", Một vườn ươm cho phép
làm đồ chơi bằng gỗ tự nhiên nhường chỗ cho trẻ em với nụ cười và sự phấn khích vô
biên.

Một đứa trẻ quan tâm đến bạn bè của mình
Thời gian dành cho bạn bè của họ nhân lên sự thích thú của tất cả. Bất cứ điều gì có thể
gây ra nỗi buồn và cô đơn của họ đều giảm đi rất nhiều. Chúng tôi muốn trở thành
một trường mẫu giáo cho phép những loại kinh nghiệm này. Ngay cả khi đôi khi họ va
chạm với nhau hoặc chiến đấu, chúng tôi muốn họ cảm nhận được sự tuyệt vời của việc
làm bạn và trải nghiệm trang điểm mỗi lần. Nhiều cơ hội để tương tác với bạn bè ở các
độ tuổi khác nhau nên là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhau.

Cam kết của Vườn Matsubara
Chăm sóc trẻ em ấm áp cảm thấy như ở nhà
Đối với trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất là thời gian chúng dành cho nhau.
Tôi muốn tạo ra một môi trường cảm thấy như ở nhà trong một trường mẫu giáo. Với suy nghĩ
đó, chúng tôi đã chọn chăm sóc trẻ em thân mật thông qua các nhóm nhỏ. Trẻ em học được rất
nhiều từ kinh nghiệm được trân trọng và yêu thương. Thời gian tuyệt vời mà họ có trong
trường mẫu giáo Matsubara cho phép tâm trí của họ trở nên phong phú.

Bữa trưa thủ công
Tôi muốn họ ăn thức ăn chứa đầy tình yêu bởi vì bạn là một đứa trẻ đang phát triển. Tin vào
điều đó, chúng tôi đặc biệt về bữa trưa ấm áp tự làm. Thực phẩm ấm áp và yêu thương tự
nhiên loại bỏ những người thích và không thích về thực phẩm. Đó là một bữa trưa ở trường
mẫu giáo lấp đầy dạ dày và trái tim của họ với thức ăn ấm áp mà họ ăn với tất cả mọi người.

Lớp học nhịp nhàng
"Âm thanh" là một trong những cảm giác đầu tiên mà em bé gặp phải. "Âmthanh" và "nhịp
điệu" phối hợp qua tai và được thể hiện qua tay trong khi chúng đang chơi. Khiêu vũ và biểu
diễn biểu cảm cho phép trẻ em làm điều này theo cách riêng của chúng, và rất quan trọng để
phát triển trí tưởng tượng của chúng. Chúng tôi đang nhắm đến nhịp điệu cho phép họ tận
hưởng đầy đủ sự tăng trưởng bắt đầu bằng tai của bạn.

Lớp học tiếng Anh
Lớp học tiếng Anh bắt đầu với mong muốn tận hưởng một bầu không khí vui vẻ và cởi mở.
Duy nhất cho tiếng Anh. Tôi luôn thích nó với cùng một giáo viên tiếng Anh, vì vậy trẻ em tự
nhiên làm quen với tiếng Anh. Một tương lai liên quan đến một xã hội toàn cầu trên thế giới
ngày càng trở nên quen thuộc với họ. Chúng tôi hỗ trợ trẻ em có thể cất cánh ra thế giới với
cảm giác rằng "Tiếng Anh rất thú vị".

Phòng đầy cây cối
Sự ấm áp của gỗ ấm áp rất quan trọng vì chúng vẫn là trẻ sơ sinh nhỏ. Tôi muốn
họ dành một thời gian thư giãn được bao quanh bởi sự an tâm độc đáo của gỗ. Mùi hương,
kết cấu và niềm vui của các mô hình cải thiện trí tưởng tượng của trẻ. Một căn phòng đầy cây
cối, mỗi căn phòng có khuôn mặt khác nhau, tự nhiên mang lại nụ cười tươi sáng cho họ.

Chương trình hàng ngày và sự kiện hàng tháng
Chương
trình hàng ngày
Chương trình hàng ngày
Tanpopo(0 tuổi)
Thời gian
7:30

8:45

Nội dung

Churip / Sakura(1 và 2 tuổi)
Thời gian

Mở

7:30

Chăm sóc trẻ em nhóm
Dọn dẹp

8:45

Di chuyển đến từng lớp
Thay tã
Cuộc họp buổi sáng

9:20
9:30

9:30

Thức ăn trẻ em tự
chế biến!
Thay tã

12:00

14:45

Ngủ
Thức dậy/
Đo nhiệt độ
Thay tã

15:00

Snack

15:15

Cuộc họp trước
trở về nhà

12:00
14:30

15:30
18:30
19:30

Chăm sóc trẻ em nhóm
Dọn dẹp
Di chuyển đến từng lớp
Thay tã

7:30

8:45

Hát một bài hát /
lời chào
Snack
Chơi bên ngoài
Tiếng Anh / Nhịp điệu
Tạo sản phẩm/
Sự kiện thường niên

9:30

Hát một bài hát /
lời chào
Snack
Chơi bên ngoài
Đi dạo một chút

9:45

Tiếng Anh / Nhịp điệu
Tạo sản phẩm/
Sự kiện thường niên
Ăn trưa

12:15

14:45

14:45

Ngủ
Thức dậy/
Đo nhiệt độ
Đi vệ sinh

15:00

Snack

15:00

Snack

15:15

Cuộc họp trước
trở về nhà

15:15

Cuộc họp trước
trở về nhà

18:30
19:30

Chơi trong nhà hoặc sân vườn

Chăm sóc trẻ em nhóm
Chăm sóc trẻ em mở rộng /
Ăn
Cuối

12:00

14:30

15:30
18:30
19:30

Sự kiện hàng tháng
Tháng 4

Lễ nhập học

Tháng 5

Ngày trẻ em / Kiểm tra sức khỏe

Tháng 6

Dã ngoại mùa xuân

Tháng 7

Tanabata

Tháng 8

Sự kiện giải nhiệt vào buổi tối

Tháng 9

Nấu ăn

Tháng 10 Lễ hội thể thao, Oimohori
Tháng 11 Du ngoạn mùa thu / Kiểm tra sức khỏe
Tháng 12 Tiệc Giáng sinh
Tháng 1

Di chuyển đến từng lớp
Thay tã

Ngủ
Thức dậy/
Đo nhiệt độ
Thay tã

15:30

Cuối

Chăm sóc trẻ em nhóm
Dọn dẹp

Thức ăn trẻ em tự
chế biến!
Thay tã

14:30

Chăm sóc trẻ em nhóm
Chăm sóc trẻ em mở
rộng / Ăn

Mở

11:30

11:50

Chơi trong nhà hoặc sân vườn

Nội dung

Cuộc họp buổi sáng
9:20

Ăn trưa
11:15

11:45

Mở

Đi dạo một chút
9:45

Tiếng Anh / Nhịp điệu
Tạo sản phẩm/
Sự kiện thường niên
Ăn trưa

11:00

Fuji / Yuri (3, 4 và 5 tuổi)
Thời gian

Cuộc họp buổi sáng
9:20

Hát một bài hát /
lời chào
Snack
Chơi bên ngoài
Đi dạo một chút

9:45

Nội dung

Năm mới

Tháng hai Gieo hạt đậu
Tháng 3

Lễ tốt nghiệp・Hinamatsuri

Tháng 4

Tiệc sinh nhật, đo cơ thể, đào tạo sơ tán, tiếng Anh, nhịp nhàng

Thức ăn trẻ em tự
chế biến!
Thay tã

Chơi trong nhà hoặc sân vườn

Chăm sóc trẻ em nhóm
Chăm sóc trẻ em mở rộng /
Ăn
Cuối

Đồ đạc
〇 đồ đạc
☐ thay quần áo ( 3 bộ)... Vui lòng mang theo đồ lót (quần) cho trẻ sơ sinh
☐ 1 khăn tay có vòng (khoảng 20 × 20 đến 40 × 40cm)
☐ 3 khăn tay ( khoảng 30 cm ) ... Không yêu cầu lớp trẻ sơ sinh
☐ 2 gói lau em bé (cho tài sản cá nhân ) ... Không yêu cầu lớp trẻ sơ sinh
☐ Vinyl (từ 50 trở lên, chẳng hạn như kích thước trung bình hoặc trung bình, xin vui lòng.)
☐ khoảng 10 tã (cho phụ tùng)... Không yêu cầu lớp trẻ sơ sinh
☐ Magumagu (cốc em bé)... Chỉ dành cho trẻ em 0 tuổi
☐ bé ( Xin vui lòng chỉ khi uống sữa.) ... Chỉ dành cho trẻ 0 tuổi
〇 hàng tuần
VòngB vào đầu mỗi tuần và trở lại mỗi cuối tuần, vì vậy vui lòng rửa tại nhà.
☐ khăn hoặc ga trải giường để ngủ trưa
☐ xô khăn cho chăn bông, v.v. ( Điều chỉnh và chuẩn bị cho mùa hè và mùa đông. )
☐ Đội Mũ Màu để đi dạo
○ Đồ đạc hàng ngày
Xin vui lòng đặt trong ba lô và mang nó mỗi ngày.
☐ 1 khăn tay có vòng lặp ... Bé 0 tuổi sẽ được thông báo khi

cần

thiết.

☐ 3 khăn tay (30 cm vuông)... Không yêu cầu lớp trẻ sơ sinh.
☐ 1 tạp dề cho bữa trưa ở trường ... Không yêu cầu lớp trẻ sơ sinh.
☐ tấm thay tã (30 x 45 đến 45 x 70 cm)... Không yêu cầu lớp trẻ sơ sinh
☐ 5 tã (vui lòng đặt tên từng cái một.) ... Không yêu cầu lớp trẻ sơ sinh.
☐ Liên hệ ghi chú (chúng tôi cung cấp cho bạn tại thời điểm nhập học) ... Không yêu cầu lớp trẻ sơ
sinh
□ Sticker sách ... Không yêu cầu lớp em bé
○ Đồ đạc theo mùa
☐ hồ bơi, khăn mặt, đồ bơi ( Vui lòng chỉ chuẩn bị trong mùa hè. )
Chai nước (chỉ dành cho trẻ mới biết đi)
Cốc có tay cầm (chỉ dành cho 2-5 tuổi )

Vui lòng viết tên của bạn trên tất cả đồ đạc.

Giới thiệu trường mẫu giáo của chúng tôi
Shimobayashi Himawari
trường mẫu giáo
Địa chỉ : 2-6 Shimobayashi-cho, Toyota City
Độ tuổi mục tiêu: 3 tháng đến 2 tuổi
Giờ mở cửa: 7: 30-19: 00
Sức chứa: 42 người (0 tuổi: 10 người,
1 tuổi: 16 người, 2 tuổi: 16 người)
Số điện thoại: 0565-47-9333

Trường mẫu giáo Nakajima himawari
Địa chỉ : Tầng 1, Nishihodaka Heights, 2-30-1
Nakajima-cho, Nakamura-ku, Nagoya
Độ tuổi mục tiêu: 3 tháng đến 2 tuổi
Giờ mở cửa: 7: 30-18: 30
Sức chứa: 19 người (0 tuổi: 5 người,
1 tuổi: 7 người, 2 tuổi: 7 người)
Số điện thoại: 052-462-9111

Trường mẫu giáo Matsubara Himawari
Địa chỉ nhà: 2-41-1 Matsubara-cho, Nakamura-ku, Nagoya
Độ tuổi mục tiêu: 3 tháng đến 5 tuổi
Giờ mở cửa: 7: 30-19: 30
Sức chứa: 66 người (0 tuổi: 6 người,
1-5 tuổi: mỗi người 12 người)
Số điện thoại: 052-433-5111

