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W naszym przedszkolu 
lubimy dzieci, 

cenimy ciepłą atmosferę, 
dbamy o dobre relacje, 

 szanujemy się wzajemnie,  
znajdujemy dobre rozwiązania,  

mamy jasno określony cel 
– sukces dziecka! 

 

Zasady Organizacji Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch w roku szkolnym 2017/2018 

 
Przedszkola Ciuchcia Puch Puch to nowy etap w historii renomowanej sieci Przedszkoli Zielona Ciuchcia. Pierwsze przedszkole 
Ciuchci uruchomione zostało na warszawskich Bielanach w 1996 roku. Przedszkola Ciuchcia Puch Puch działają na podstawie 
wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerami 40/PN/03(3) 1996, 
58/PN/03(5) 2000, 158/PN/06 (2) 2006, 194/PN/08 (3) 2008. 
 
Dla dzieci w wieku od 15 miesięcy (Targówek), 18 miesięcy (Bielany, Wawer) do 2,5 roku uruchomiliśmy przy naszych 
przedszkolach grupy żłobkowe, działające na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonych przez 
Prezydenta Warszawy pod numerem 91/Z/2013, 100/ Z/2013, 172/Z/2014.  
 
Absolwenci naszych przedszkoli mogą kontynuować edukację w naszej szkole – Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza 
Verne’a, działającej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawa pod 
numerem  88/SPN/11. 
 
Założycielem i wieloletnim dyrektorem ds. dydaktyki i wychowania Przedszkoli Zielona Ciuchcia, Ośrodków Adaptacyjnych Zielony Dom, dyrektorem generalnym 
Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch, żłobków MiniCiuchcia oraz Niepublicznej szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a jest Agata Wawer – absolwentka Wydziału 
Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych o kierunku Zarządzanie i Marketing w Oświacie, uczestniczka licznych konferencji, 
szkoleń i kursów. Agata Wawer jest propagatorką przyjaznego wychowania bazującego na Nonviolent Communication (NVC) Marshalla B. Rosenberga i Jespera Juula, 
przyjaznego nauczania opartego o wiedzę z zakresu neurodydaktyki, metody nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego – glottodydaktyki, metody 
wspomagania rozwoju i edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – Dziecięca matematyka, oraz nauki języka angielskiego dzieci  
w wieku przedszkolnym metodą Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej. Od lat współpracuje z naukowcami zajmującymi się edukacją początkową 
i wychowaniem przedszkolnym, upowszechniając ich metody pracy z dziećmi.  

RAMOWY PLAN DNIA 

7.30 – 9.30 Gry i zabawy poranne Witamy dzieci i zapraszamy do sal. Jest to czas przychodzenia do przedszkola  
i zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań. Prowadzimy wówczas również 
zabawy integracyjne oraz wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.  

9.30 – 10.00  Śniadanie  

10.00 – 11.00 Zajęcia wychowawczo- 
-dydaktyczne 

W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego Ciuchci 
Puch Puch i prowadzimy zajęcia dodatkowe: gimnastykę ogólnorozwojową  
z elementami korektywy oraz zajęcia warsztatowe: plastyczno-ceramiczne  
i umuzykalniające. 

11.00 – 12.30 Pobyt na świeżym 
powietrzu 

Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie 
przedszkolnym. Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, odbywamy spacery, wycieczki, 
prowadzimy obserwacje przyrodnicze. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe. 

12.30 – 13.00 Obiad  

13.00 – 14.00 Odpoczynek poobiedni Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek „pod kocykiem”, czytamy bajki, 
słuchamy muzyki relaksacyjnej. Dzieciom, które nie odpoczywają „pod kocykiem”, 
proponujemy spokojne zajęcia wyciszające. Dzieci starsze biorą udział w zabawach 
cichych i grach stolikowych, zabawach  w kącikach zainteresowań. W tym czasie 
możemy również wyjść na spacer lub prowadzić zajęcia dodatkowe. 

14.00 – 15.00 Zajęcia indywidualne, 
zajęcia dodatkowe, 
pobyt na świeżym 
powietrzu 

Prowadzimy zabawy wspomagające wszechstronny rozwój. Pracujemy z dziećmi 
indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. 
Korzystamy ze spacerów  i zabaw na powietrzu. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe 
w klubach tematycznych: naukowym, sportowym, szachowym, tanecznym, 
teatralnym, baletowym. 

15.00 – 15.30 I podwieczorek   

15.30 – 16.30 Zajęcia indywidualne, 
zajęcia dodatkowe,  
pobyt na świeżym 

Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy dzieci 
do podejmowania samodzielnej działalności. W zależności od pogody prowadzimy 
zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy. 
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powietrzu Kontynuujemy zajęcia dodatkowe. 

16.30 – 17.00 II podwieczorek   

17.00 – 18.00 Zabawy popołudniowe Czas odbioru dzieci. Oczekując na rodziców, czytamy dzieciom bajki, bawimy się  
w sali zabaw lub na placu zabaw, na świeżym powietrzu. Inspirujemy dzieci do 
podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności.  

 
POSIŁKI 

9.30 – 10.00  Śniadanie Kolorowe kanapki z serem, wędliną, pomidorem, ogórkiem, różne rodzaje płatków 
śniadaniowych z mlekiem lub jogurtem, kiełbaski/jajka/grzanki/ oraz mleko, 
herbata/kakao 

12.30 – 13.00 Obiad Pyszna zupa i drugie danie mięsne lub jarskie, surówki i kompot ze świeżych lub 
mrożonych owoców, herbata owocowa, woda 

15.00 – 15.30 I podwieczorek  Kanapki z serem, wędliną, owoce/ciasto domowego wypieku/kisiel/budyń/ryż  
z cynamonem/makaron z sosem owocowym/racuchy/ jogurt, herbata owocowa/ziołowa, 
woda   

16.30 – 17.00 II podwieczorek  Kanapki z serem, wędliną, dżemem, suszone owoce – jabłka/morele/banany, lub warzywa 
do chrupania – marchewka/pietruszka/seler naciowy, lub pestki dyni, nasiona 
słonecznika, orzechy, lub ciasto domowego wypieku, do tego owoce, woda, soki  

 
ZAJĘCIA DODATKOWE  
Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wysokiej klasy instruktorów, profesjonalnych trenerów i lektorów oraz nauczycieli od 
lat związanych z Przedszkolami Ciuchcia Puch Puch. Współpracujemy z absolwentami m.in. Akademii Wychowania Fizycznego, 
Akademii Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Baletowej, Politechniki Warszawskiej. Wśród naszej kadry 
instruktorskiej są mistrzowie FIDE, tancerze najwyższej klasy tanecznej „S”, medaliści wielu turniejów i konkursów. Nasi 
instruktorzy to ludzie z pasją, entuzjaści i eksperci w swoich dziedzinach, z bogatym dorobkiem zawodowym i przygotowaniem do 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się 1 września, zajęcia dla szczególnie zainteresowanych 
15 września lub 1 października. Zajęcia te są dodatkowo płatne.  
 
Pakiet zajęć dodatkowych 

Rodzaj zajęć 
 

Dzieci 3-letnie 
Liczba jednostek w miesiącu 

Dzieci 4-letnie 
Liczba jednostek w miesiącu 

Dzieci 5- i 6-letnie 
Liczba jednostek w miesiącu 

Język angielski metodą  
Early Partial Immersion  

do 40  40 – 80 80 – 160 

Warsztaty umuzykalniające 8 8 8 

Klub sportowy z elementami piłki 
nożnej 

4 4 4 

Warsztaty rozwijające 
umiejętności społeczne JA-TY-MY 

2 2 2 

Warsztaty naukowe  1 1 1 

Warsztaty ceramiczne 1 1 1 

Klub taneczny  - 4 4 

Balet dla dziewczynek i chłopców - 4 4 

Warsztaty teatralne - 4 4 

Warsztaty plastyczne - - 3 

Klub szachowy - - 4 

Gry matematyczne - - 1 

 
Oferta zajęć dodatkowych dla szczególnie zainteresowanych 

Rodzaj zajęć Minimalna liczba dzieci 
zapisanych na zajęcia 

Wiek dzieci 
 

„Wyginam śmiało ciało” czyli zajęcia gimnastyki korekcyjnej Od 6 do 8 3-,4-,5- i 6 latki 

Formacja taneczna  8 4-, 5- i 6-latki 

Warsztaty aktorskie 8 5- i 6-latki 

Robotyka, czyli spotkanie z cybernetyką  
 

8 5- i 6-latki 

Indywidualna nauka gry na pianinie, indywidualna nauka śpiewu.  
Liczba miejsc ograniczona 

indywidulane 4-, 5- i 6-latki 
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JĘZYK ANGIELSKI 
Choo Choo Train to autorski program nauki języka angielskiego, który od września 2009 r. z dużym sukcesem realizowany jest  
w Przedszkolach Ciuchcia Puch Puch. Bazujący na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej, polega 
na intuicyjnym przyswajaniu języka obcego, który używany jest jako drugi język komunikacji w zwykłych, codziennych sytuacjach  
i podczas wybranych zajęć. Jeden nauczyciel używa języka polskiego, a drugi konsekwentnie języka angielskiego. Dzieci mogą 
zwracać się do lektora w mowie ojczystej, on jednak zawsze odpowiada po angielsku. Stały kontakt z językiem obcym zachęca do 
aktywnej interakcji językowej i naśladowania wypowiedzi lektora. Wykorzystując swój naturalny potencjał, dzieci bez wysiłku 
opanowują obcy system językowy. Odczuwają przyjemność kontaktu z językiem obcym, rozwijają sprawność rozumienia 
wypowiedzi, uczą się formułować zdania, a w konsekwencji opanowują umiejętność posługiwania się drugim językiem. Metoda 
immersji językowej oceniona została przez instytuty badawcze jako jedna z najbardziej skutecznych i naturalnych metod 
nauczania języków obcych. 

Nasze zajęcia prowadzimy w oparciu o klasykę anglojęzycznej literatury dziecięcej oraz aktywności integrujące naukę języka  
z przyswajaniem wiedzy z innych dziedzin, takich jak sztuka, geografia, przyroda czy matematyka (Content and Language 
Integrated Learning). Rozwijamy też świadomość fonologiczną, tj. świadomość istnienia głosek jako jednostek fonetycznych, na 
które dzielą się słowa w języku mówionym, co stanowi część procesu nauki czytania i pisania, w którym jednostki te są 
dopasowywane do odpowiadających im reprezentacji graficznych. Korzystamy przy tym z Synthetic Phonics, najlepszej  
i najbardziej bezpośredniej obecnie metody przygotowującej dzieci do wczesnego nabycia umiejętności czytania i pisania  
w języku angielskim.  

Czas pracy lektora zależy od organizacji przedszkola, wieku i liczby dzieci w grupie. Jednostka zajęciowa wynosi 30 minut.  

ADAPTACJA 
W trosce o naszych najmłodszych przedszkolaków stworzyliśmy długofalowy program adaptacyjny oparty o zabawy  
z rówieśnikami. Uczestnicząc w nich, maluch zdobywa pierwsze doświadczenia społeczne i nabiera poczucia bezpieczeństwa, 
oswaja przyszłe rozstanie z rodzicami i stopniowo przyzwyczaja się do nowego otoczenia. Rodzice mają możliwość towarzyszenia 
dziecku w tym procesie oraz zapoznania się ze specyfiką pracy naszych przedszkoli. W ramach programu adaptacyjnego 
prowadzimy: 

 sobotnie zajęcia MiniCiuchcia – od października do czerwca, przez dwie soboty w miesiącu, w godzinach 10.00 – 11.00,  
 sierpniowe zajęcia integracyjno-adaptacyjne – od 1 do 31 sierpnia, w dni robocze, w godzinach 9.00 – 14.00.  

Prowadzące zajęcia nauczycielki pomagają im ocenić, czy dziecko jest gotowe przejść do kolejnego etapu adaptacji. 

ŚWIĘTUJEMY URODZINY DZIECI 
Święto dziecka jest naszym świętem! W dniu urodzin jubilata dzieci z danej grupy przygotowują dla niego specjalny prezent  
– pamiątkową książeczkę z rysunkami lub inną niespodziankę. Podczas podwieczorku odbywa się urodzinowa biesiada. Rodzice, 
którzy chcą z tej okazji zapewnić dodatkowy poczęstunek, mogą dostarczyć przekąski ze świeżych lub suszonych owoców, 
warzywa do chrupania oraz tort z cukierni (wymagany paragon).   

OPIEKA LEKARZA I PIELĘGNIARKI 
W sytuacji nagłego zachorowania dziecka przedszkole może, na prośbę rodziców, wezwać lekarza. Wizyta w takich 
okolicznościach jest płatna. Opiekę medyczną zapewnia ENEL-MED. Edukację zdrowotną w przedszkolu wspierają cykliczne wizyty 
pielęgniarki/higienistki, która podejmuje działania profilaktyczne oraz dba o podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej wśród 
najmłodszych.  
 
WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLAKA 
Rodziców prosimy o przygotowanie:  

 szczoteczki i pasty do zębów,  
 kapci na gumkę lub rzepy,  
 zapasowych ubrań,  
 stroju na zajęcia baletowe dla dziewczynek (w kolorze różowym), 
 krótkich spodenek na zajęcia ruchowe (w kolorze granatowym)  

i przekazanie ich wychowawcy grupy na początku września. 

W skład wyposażenia przedszkolaka wchodzą także przedmioty, które można kupić za pośrednictwem przedszkola: 
 podręczniki,  
 klocki glottodydaktyczne Logo do nauki czytania i pisania,  
 strój na zajęcia sportowe – biała koszulka z logo przedszkola. 
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Załączniki do Zasad Organizacji Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch 2017/2018: 

 Koncepcja Pracy Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch, 
 Regulamin Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch. 
 Tabela opłat 2017/2018 

 
 

 
 

Organ Prowadzący 
 Przedszkola Ciuchcia Puch Puch 

 
 

 


