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Zasady Organizacji Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch w roku szkolnym 2020/2021 
 

Przedszkola Ciuchcia Puch Puch (dawniej Zielona Ciuchcia) założone zostały 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 numerami 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 prowadzonej przez  m. st. 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.  

KADRA 
Kadra pedagogiczna to zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Tworzą oni ciepłą i przyjazną atmosferę, budują 
interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie programy dydaktyczne 
w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą czynny udział 
w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie 
i wychowanie na najwyższym poziomie.  
 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA 
Przedszkola są czynne codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 18.00, oprócz świąt i dni ustawowo 
wolnych od pracy. W dniach 24 i 31 grudnia przedszkole jest czynne do godz. 13.00. W dniach poprzedzających długie 
weekendy, święta państwowe i religijne oraz w dniach następujących bezpośrednio po tych świętach, rodzice proszeni są 
o złożenie deklaracji dotyczącej planowanej obecności dziecka. W sytuacji, w której liczba zgłoszonych dzieci będzie poniżej 
10 osób, dyrektor przedszkola może zdecydować o zamknięciu w danym dniu przedszkola. Czas pracy przedszkola może ulec 
zmianie zgodnie z §9a Statutu. 
 

LICZEBNOŚĆ GRUP 
W celu zapewnienia indywidualnego podejścia do każdego dziecka, grupy przedszkolne liczą od 10 do 18 osób. 

RAMOWY PLAN DNIA 
 

7.30 – 9.00/9.30 
 

Gry i zabawy poranne 
Jest to czas przychodzenia dzieci do przedszkola, przywitania 
z nauczycielami i rówieśnikami oraz rozpoczęcie dnia od zabaw 
swobodnych w kącikach zainteresowań. O poranku prowadzimy również 
zabawy integracyjne oraz zajęcia wspierające rozwój i twórczą 
aktywność dzieci.  

9.00 – 9.30 
Bielany 

 
9.30 – 10.00 

Wawer, Targówek 

 
 

Śniadanie 
 

Dzieci przy wsparciu nauczycieli przygotowują się do posiłku – nakrywają 
do stołów, myją ręce i jedzą śniadanie. Wdrażanie do prawidłowego 
mycia rąk i samodzielnego korzystania z toalety. 
 
 
 

 
9.30/10.00 – 10.30 

 

Zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze 

Realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego Ciuchci Puch Puch. 



 
 

 
Dokument wewnętrzny Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch 

2 

 
 

10.30 – 12.00/12.30 

 
 

Pobyt na świeżym 
powietrzu 

Działamy zgodnie ze skandynawskim modelem spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Inspirujemy dzieci do edukacyjnych oraz 
swobodnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Organizujemy gry 
i zabawy ruchowe, prowadzimy obserwacje przyrodnicze, 
eksperymenty. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.  

12.00 – 12.30 
Bielany, Targówek 

 
12.30 – 13.00 

Wawer 

 
 

Obiad 

Dzieci przy wsparciu nauczycieli przygotowują się do posiłku – nakrywają 
do stołów, myją ręce i jedzą obiad. Doskonalenie umiejętności 
samodzielnego spożywania posiłków i kulturalnego zachowania się przy 
stole: korzystania z serwetek, prawidłowego trzymania sztućców, 
utrzymywania podczas jedzenia prawidłowej postawy ciała. 
Przezwyciężanie uprzedzeń żywieniowych. 

 
 
 

12.30/13.00 – 14.00 

 
 
 

Odpoczynek 
poobiedni 

Dzieci młodsze odpoczywają na indywidualnych leżaczkach z poduszką 
i kocykiem. Nauczyciel czyta dzieciom bajkę lub włącza łagodną muzykę 
relaksacyjną. Dzieci, które nie mają ochoty na odpoczynek na leżaku, są 
zapraszane do  zabaw wyciszających. 
Dzieci z grup starszych biorą udział w wyciszających zabawach, grach 
stolikowych oraz zabawach w kącikach zainteresowań. W tym czasie, 
możemy również wyjść do ogrodu przedszkolnego lub realizować 
zajęcia dodatkowe. 

 
 

14.00 – 15.00 

 
Zajęcia indywidualne,  

zajęcia dodatkowe, 
pobyt na świeżym 

powietrzu 
 

Jest to czas na zabawy i ćwiczenia wspomagające wszechstronny rozwój. 
Dzieci pracują indywidualnie lub w grupach o zbliżonych potrzebach 
edukacyjnych. Korzystamy z zabaw na powietrzu. 
Kontynuujemy zajęcia dodatkowe. 

 
15.00 – 15.30 

 

 
I podwieczorek 

Dzieci przy wsparciu nauczycieli przygotowują się do posiłku – nakrywają 
do stołów, myją ręce i jedzą I podwieczorek.  

 
 

15.30 – 16.30 

 
Zajęcia indywidualne,  

zajęcia dodatkowe,  
pobyt na świeżym 

powietrzu 

Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. 
Inspirujemy przedszkolaki do podejmowania samodzielnych działań 
i realizacji zaplanowanych projektów. W zależności od pogody 
prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej 
zabawy. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe. 

16.30 – 17.00 II podwieczorek Dzieci przy wsparciu nauczycieli przygotowują się do posiłku – nakrywają 
do stołów, myją ręce i jedzą II podwieczorek. 

 
17.00 – 18.00 

 
Zabawy 

popołudniowe 

Czas odbioru dzieci przez rodziców/opiekunów. Oczekując na odbiór, 
dzieci mają czas na swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, 
czytanie z nauczycielem bajek, dokończenie prac plastycznych. 
Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności. 
Przy ładnej pogodzie wychodzimy na plac zabaw. 

EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ 
Nasze długoletnie doświadczenie pedagogiczne wskazuje, że najbardziej efektywna jest edukacja poprzez zabawę. Dlatego 
też proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie poprzez zabawę z wykorzystaniem metod aktywizujących. 
Stwarzamy maluszkom środowisko, które jest ciekawe i inspirujące, ale jednocześnie chroni je przed przestymulowaniem 
(tj. nadmiarem bodźców). Wysokie kompetencje naszych nauczycieli zapewniają dziecku nie tylko optymalne warunki do 
indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach, ale też atmosferę bezpieczeństwa, ciepła, życzliwości, a także pełnej 
akceptacji oraz szacunku.  
 
Nauczyciele korzystają z najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej zgodnej z teoriami i koncepcjami:   
• „Glottodydaktyka" – nauka czytania i pisania” Bronisława Rocławskiego, 
•„Dziecięca Matematyka” – prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, 
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•„Neurodydaktyka” – nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej dzieci w oparciu o aktywności i emocje. 
Pokazuje jak ważna jest atmosfera sprzyjająca uczeniu. Bazuje na samodzielnym poszukiwaniu wyjaśnień i rozwiązań. Stawia 
na indywidualizację procesu nauczania. 
•„Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona; „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” 
Adele Faber i Elaine Mazlish – metody komunikowania się z dzieckiem, które pozwalają dziecku stać się bardziej samodzielnym 
i odpowiedzialnym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie poczucia własnej wartości i akceptacji samego siebie. Uczą 
skutecznej komunikacji w relacjach dziecko – dorosły, rozumienia dziecka, jego uczuć i potrzeb, umiejętności aktywnego 
słuchania, a także budowania silnych więzi emocjonalnych.   
• „Nonviolent Communication (NVC)” Marshalla B. Rosenberga – również nazywane językiem serca. Porozumienie bez 
przemocy opiera się na obserwacji i rozpoznawaniu potrzeb i uczuć – swoich i drugiej osoby oraz na otwartym ich wyrażaniu. 
• Poglądy i teorie Jespera Juula przede wszystkim odnoszące się do przyjaznego, pełnego szacunku wspieranie dziecka, bycia 
z dzieckiem w otwartym dialogu uwzględniającym pragnienia, marzenia i potrzeby zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. 
• Programu kształcenia artystycznego – rozwijającego wrażliwość oraz zdolności twórcze i ekspresyjne. 
 

DWUJĘZYCZNA EDUKACJA 
Choo Choo Train to autorski program nauki języka angielskiego, który od września 2009 r. z dużym sukcesem realizowany jest  
w Przedszkolach Ciuchcia Puch Puch. Program ten bazuje na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji 
językowej, polegającej 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 metodzie przygotowującej dzieci do wczesnego nabycia umiejętności czytania i pisania w języku angielskim 

SKANDYNAWSKI MODEL SPĘDZANIA CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 
W Ciuchci Puch Puch zależy nam, aby dzieci miały szansę wszechstronnego rozwoju, ekologicznego wychowania, a także życia 
blisko zieleni i natury. To właśnie dlatego na co dzień staramy się maksymalizować czas spędzany w ogrodzie i na 
przedszkolnym placu zabaw. Nasze przedszkolaki na świeżym powietrzu bawią się, uczą, obserwują, eksperymentują, sadzą, 
malują, poszukują i odpoczywają. Budzimy ciekawość i zainteresowanie otaczającym nas światem. Głównymi zaletami czasu 
spędzonego na dworze jest promowanie zdrowego trybu życia, budowanie więzi między człowiekiem a naturą, możliwość 
wyładowania energii, rozwój umiejętności ruchowych (motoryka duża i motoryka mała), stymulowanie kreatywności, większy 
spokój, a także lepsza umiejętność skupienia i koncentracji. 

Dlatego nawiązując do norweskiego powiedzenia „Nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania”, prosimy 
o przygotowanie dzieciom strojów, w których będą mogły komfortowo spędzać czas w ogrodzie przedszkola. 
 
Informacja smogowa  
W Ciuchci Puch Puch dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych podopiecznych. Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele 
monitorują komunikaty o stanie jakości powietrza na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przy użyciu 
specjalistycznych aplikacji. Dwa razy dziennie wywieszona zostaje na tablicy informacja o stanie jakości powietrza. 
Przedszkolaki Ciuchci Puch Puch korzystają ze spacerów tylko wtedy, gdy poziom jakości powietrza jest bardzo dobry, dobry 
lub umiarkowany. 
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NOWE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
Grupa wiekowa Rodzaj zajęć Liczba jednostek 

w miesiącu   
 
 
 

Zajęcia realizowane w 
ramach opłat czesnego 

 
3-6-latki 

 
 

Akademia Sztuk Kreatywnych 4 
Warsztaty multisensoryczne 4 
Interaktywne wycieczki dookoła świata w 
poszukiwaniu kultury, sztuki i wiedzy 

wg harmonogramu 

5-6-latki Gry matematyczne 2 
 
Akademia Sztuk Kreatywnych – zajęcia w naszej Akademii to przede wszystkim edukacja twórcza i działania plastyczne. 
Podczas zajęć wykorzystujemy różne metody i narzędzia, tak aby rozwijać kreatywność, ciekawość, pomysłowość 
i wyobraźnię, niezbędne w rozwoju osobowości młodego człowieka. Zajęcia mają na celu wprowadzenie w świat wartości 
estetycznych, rozwój wyrażania twórczej ekspresji, kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbiorcy dzieła sztuki, 
rozwijanie uzdolnień plastycznych, a także wiarę w poczucie własnej wartości i we własne siły. Akademia Sztuk Kreatywnych 
wprowadza przedszkolaki w świat sztuki poprzez zaznajomienie dzieci z różnymi technikami i materiałami oraz pokazanie, jak 
można je łączyć, by tworzyć niezwykłe kompozycje. 
 
Warsztaty multisensoryczne – zajęcia stymulujące zmysły oraz wspierające proces integracji sensorycznej, czyli inspirujące, 
pobudzające i zachęcające do poznawania siebie oraz świata za pomocą zmysłów. Każde spotkanie poświęcone jest innemu 
zmysłowi – dotyku, smaku, węchu, słuchu, wzroku, równowagi oraz czuciu głębokiemu. Celem warsztatów jest poznawanie 
i odkrywanie świata za pomocą zmysłów, odbieranie i przetwarzanie bodźców, usprawnianie koordynacji ciała, kształtowanie 
harmonijnej pracy układu nerwowego, rozwój motoryki małej, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, 
a także integracja grupy. Podczas warsztatów dzieci biorą udział w inspirujących zajęciach, które aktywizują przedszkolaki oraz 
umożliwiają wyrażanie siebie poprzez swobodną ekspresję. Co miesiąc na ostatnim spotkaniu odbywają się aktywności 
sensoryczne, podczas których zapraszamy przedszkolaki do wspólnej zabawy integrującej wszystkie zmysły. W tych dniach, 
dzieci biorą udział w zajęciach z masami plastycznymi, które mogą dotykać, lepić, mieszać, ugniatać, przesypywać, przelewać, 
a nawet… wąchać! Masy plastyczne przygotowywane są przez dzieci z naturalnych składników (np. mąki, makaronu, wody, 
barwników spożywczych) oraz aromatycznie pachnących przypraw (jak cynamon, goździki czy kurkuma). Podczas zabaw 
wszystkimi zmysłami, dzieci mają możliwość swobodnego doświadczania różnych mas i struktur, a także wyrażania uczuć 
i opowiadania o emocjach, które im towarzyszą. 
 
Rodziców uprzejmie prosimy o dostarczenie do przedszkola ubrań, które będą mogły zostać wykorzystane podczas 
„brudzących” zabaw z masami plastycznymi. 

Interaktywne wycieczki dookoła swiata w poszukiwaniu kultury, wiedzy i sztuki – dzięki nowym technologiom i monitorom 
w poszczególnych salach dydaktycznych, przedszkolaki mają możliwość bezpiecznego zwiedzenia najróżniejszych zakątków 
świata, a także odbycia spotkań z ciekawymi osobami. Dzięki możliwościom jakie daje nam Internet w każdej chwili możemy 
przenieść zajęcia dydaktyczne pod Wodospad Niagara, zobaczyć jak wygląda Mur Chiński, wdrapać się na Machu Picchu, 
nauczyć się układu baletowego ze spektaklu „Jezioro Łabędzie”, wykonać arię operową „La donna é mobile”, obejrzeć 
w Luwrze „Mona Lisę” Leonarda da Vinciego, a także zaprosić interesujących gości, którzy zdalnie opowiedzą przedszkolakom 
o swoich zainteresowaniach i pasjach. 
 
Gry matematyczne – czyli jak zostać mistrzem matematyki. Gry matematyczne to specjalne zajęcia organizowane dla 
przedszkolaków z grup 5- i 6-latków, mające na celu wprowadzenie dzieci w tajniki konstruowania gier oraz zdobywania 
doświadczeń matematycznych. W trakcie zajęć, dzieci rozwiązują zagadki i rebusy, jak również odkrywają i poznają pojęcia 
matematyczne. Przedszkolaki, które uczestniczą w zajęciach poszerzają wiedzę, utrwalają umiejętności matematyczne, uczą 
się respektować zasady obowiązujące w grze, planują wydarzenia i rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe. 
Dodatkowo, zajęcia te rozwijają zdolności twórcze, uczą współpracy i służą rozwojowi umiejętności społecznych. 
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ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW DLA CAŁEJ GRUPY  
Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wysokiej klasy instruktorów, profesjonalnych trenerów, lektorów i nauczycieli. 
Współpracujemy między innymi z absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Muzycznego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz tancerzami najwyższej klasy tanecznej „S”, medalistami wielu 
turniejów i konkursów.  

W związku z sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie podopiecznych przedszkoli Ciuchcia Puch Puch zajęcia 
dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021 zostały podzielone na zajęcia realizowane stacjonarnie przez kadrę pedagogiczną 
oraz na zajęcia zdalne prowadzone on-line przez instruktorów. Sale dydaktyczne wyposażone w monitory umożliwiają 
bezpieczne realizowanie zajęć dodatkowych w formie zdalnej. Zajęcia są opłacane dodatkowo i są realizowane w okresie 
od września do czerwca.  

Od września 2021 r. zajęcia dodatkowe z instruktorami będą się odbywały stacjonarnie w przedszkolu. 
 
Wachlarz wybranych zajęć dodatkowych zaplanowanych na rok szkolny 2021/2022: 

• Warsztaty ceramiczne „Gliniane klimaty” 
• Warsztaty naukowe „Szkiełko i oko” 
• Warsztaty taneczne 
• Warsztaty umuzykalniające 
• Balet dla dziewczynek i chłopców  
• Klub sportowy z treningami piłki nożnej dla chłopców i dziewczynek  
• Klub szachowy 
• Gry matematyczne 
• Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej „Wyginam śmiało ciało!” 

 
ZAJĘCIA DODATKOWE 

(wrzesień 2020 – czerwiec 2021) 
 

Grupa wiekowa Rodzaj zajęć Liczba jednostek 
w miesiącu 

Kwota pakietu/miesiąc 

Zajęcia 
dostosowane  

do grup wiekowych  
od 3 do 6 lat 

Warsztaty umuzykalniające 4  
180 PLN Warsztaty taneczne 4 

Gimnastyka ogólnorozojowa 
z elementami korektywy 

4 

 
Warsztaty umuzykalniające – dzieci uwielbiają muzykę, śpiew, ruch i dobrą zabawę, a w trakcie warsztatów 
umuzykalniających jest czas na wszystkie te elementy. Podczas spotkań z muzyką przedszkolaki zanurzają się w dźwiękach, 
śpiewają, tańczą, wystukują rytm na bębenkach, grzechoczą marakasami, poruszają tamburynem i stukają toblokiem. 
Instruktorzy zajęć prezentują również oryginalne instrumenty i repertuary muzyczne oraz opowiadają o rytmach, melodii 
i strukturach dźwiękowych (zajęcia prowadzone on-line przez instruktora). 
 
Warsztaty taneczne – warsztaty taneczne to zabawy ruchowo-muzyczne oraz nauka układów grupowych do różnych 
rodzajów muzyki: disco, polka, krakowiak, rock’n’roll, cha-cha. Taniec rozwija zdolności artystyczne dziecka, uwrażliwia je na 
muzykę, uczy odpowiedzialności, dyscypliny, współpracy z rówieśnikami i dobrych manier, pomaga także przezwyciężyć 
nieśmiałość. Dodatkowo, jest to doskonały sposób na kształtowanie ładnej, prawidłowej postawy, poczucia rytmu i harmonii 
ruchów (zajęcia prowadzone on-line przez instruktora). 
 
Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy – zajęcia z gimnastyki mają na celu doskonalenie sprawności 
fizycznej dziecka i kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju 
aktywnościach sportowych, takich jak: ćwiczenia indywidualne, wspólne zabawy ruchowe, ćwiczenia zręcznościowe i gry 
zespołowe. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w gimnastyce, dzięki czemu prawidłowo się rozwijają, miło spędzają czas, uczą 
się zasad fair-play i systematycznego dążenia do celu (zajęcia prowadzone on-line przez instruktora). 
 

POSIŁKI 
Nasze kuchnie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający bezpieczne przygotowanie smacznych 
i pełnowartościowych posiłków. Personel kuchenny dba o różnorodność dań i zapewnia odpowiednio dobraną kalorycznie 
dietę, uzgodnioną z przedszkolnym dietetykiem oraz z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  Nie limitujemy posiłków, 
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a dzieci są zachęcane do jedzenia. Wspólne posiłki są okazją do spróbowania różnorodnych dań, jak również do zapoznania 
naszych wychowanków z zasadami dobrego wychowania. Jadłospis znajduje się na tablicach informacyjnych w przedszkolu, 
a także jest przesyłany do rodziców mailem wraz z miesięcznymi zapowiedziami. 
 

Śniadanie Przykładowe menu: kolorowe kanapki z serem, wędliną, pomidorem, ogórkiem, różne rodzaje płatków 
śniadaniowych z mlekiem lub jogurtem, kiełbaski, jajka, grzanki, mleko, kakao, herbata. 

Obiad Przykładowe menu: pyszna zupa i drugie danie mięsne lub jarskie, surówki, kompot ze świeżych lub 
mrożonych owoców, herbata owocowa, woda. 

I podwieczorek  Przykładowe menu: ciasto domowego wypieku, owoce, kisiel, budyń, ryż z cynamonem, makaron  
z sosem owocowym, racuchy, jogurt, kanapki z serem, wędliną, herbata owocowa lub ziołowa, woda. 

II podwieczorek  Przykładowe menu: kanapki z serem, wędliną, dżemem, suszone owoce (jabłka, morele, banany) lub 
warzywa do chrupania (marchewka, ogórek, pietruszka, seler naciowy), pestki (dyni, nasiona 
słonecznika), ciasto domowego wypieku, owoce, woda.  

ADAPTACJA 
W trosce o naszych najmłodszych przedszkolaków, stworzyliśmy długofalowy program adaptacyjny, dzięki któremu maluszki 
będą miały możliwość łagodnego wejścia w nowe środowisko. Podczas adaptacji dzieci poznają swoich nauczycieli, sale oraz 
ogród przedszkolny, co pozwoli im stopniowo oswajać się z nowym miejscem. W swojej grupie nawiążą pierwsze relacje 
społeczne, wezmą udział we wspólnych zabawach z rówieśnikami, dzięki czemu wzrośnie ich pewność siebie oraz poczucie 
bezpieczeństwa. Poprzez łagodną adaptację, dziecko rozwinie swoje kompetencje intelektualne, emocjonalne i społeczne, 
będzie czuło się bardziej komfortowo, a także łatwiej zniesie pożegnanie z mamą i tatą, gdy nadejdzie czas samodzielnego 
pójścia do przedszkola. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz dla bezpieczeństwa wszystkich podopiecznych oraz 
kadry Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia Puch Puch, rodzice oraz opiekunowie, którzy chcą wziąć czynny udział w adaptacji 
poprzez obecność w sali bądź na terenie przedszkola, zobowiązani są do wykonania badań w kierunku wykrywania swoistych 
przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego swojego stanu zdrowia (braku 
zakażenia wirusem) nie wcześniej niż 3 dni przed terminem przyjścia dziecka do przedszkola. Istnieje możliwość odebrania 
z biura przedszkola voucheru ze zniżką -25% na badanie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG, które 
można wykonać we wszystkich laboratoriach analiz medycznych ALAB laboratoria.  

• Rozmowy o dobrej adaptacji – warsztaty dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola, prowadzone przez 
psychologa przedszkolnego p. Małgorzatę Kuszewską w Akademii Rodzica. Ze względów bezpieczeństwa, spotkania 
będą organizowane w formie webinaru on-line. 

• „Sierpniowy Start dla dzieci najmłodszych” – zajęcia integracyjno-adaptacyjne trwają od 24 do 31 sierpnia.  Zajęcia 
są prowadzone przez wychowawców oraz nauczycieli. Program adaptacyjny jest doskonałą okazją, aby dziecko 
poznało przedszkole, nawiązało pierwsze relacje z nauczycielami oraz innymi dziećmi, wzięło udział w zabawach 
integracyjnych i zajęciach dydaktycznych, a także wspólnie ze swoimi rówieśnikami zjadło śniadanie i obiad, a po 
nim udało się na krótki odpoczynek. 

• Wrzesień dla nowych przedszkolaków jest miesiącem adaptacyjnym – atrakcyjne zabawy i zajęcia, pobyt na 
powietrzu i czas na rozstanie z rodzicami. W tych wyjątkowych dniach zadbamy, żeby dzieci łagodnie weszły w świat 
przedszkola. Wspierać je będą rodzice, profesjonalnie przygotowani nauczyciele oraz psycholog dziecięcy. 
Opiekunowie towarzyszą dziecku aż do momentu jego zaadaptowania się w grupie. 

• Sobotnie zajęcia MiniCiuchcia są kluczem do późniejszej dobrej adaptacji dziecka w przedszkolu. Prowadzone są  
w naszych placówkach od września do czerwca, w soboty, w godzinach 10:00 – 11:00. Nasi przyszli wychowankowie 
wraz ze swoimi rodzicami uczestniczą w tych specjalnych zajęciach bezpłatnie. W związku z aktualną sytuacją 
epidemiczną, sobotnie zajęcia MiniCiuchcia zostają tymczasowo zawieszone. 

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 urodzinowe przyjęcie.  
W tym dniu, rodzice mogą przynieść do przedszkola tort/ciasto. Dla bezpieczeństwa dzieci, prosimy o dostarczanie tylko 
tortów/ciast z cukierni (oryginalnie zapakowane).  
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WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLAKA 
Rodziców prosimy, aby w pierwszym tygodniu września przekazali wychowawcy: 

• podpisany bidon/termos, 
• wyposażony piórnik, 
• kapcie na gumkę lub rzepy, 
• zapasowe ubrania,  
• krótkie spodenki na zajęcia ruchowe, 
• fartuszek do zajęć plastycznych.  

 
W skład wyposażenia przedszkolaka wchodzą także przedmioty, które można kupić za pośrednictwem przedszkola: 

• podręczniki i zeszyty ćwiczeń, 
• klocki glottodydaktyczne Logo do nauki czytania i pisania,  
• strój na zajęcia sportowe – biała koszulka z logo przedszkola. 

 
Szczegółowe informacje o materiałach dydaktycznych zostaną przesłane do rodziców na początku września. 

 
ZDROWIE PRZEDSZKOLAKÓW 

Bardzo zależy nam na minimalizowaniu rozprzestrzeniania się infekcji i typowych chorób wieku dziecięcego, dlatego 
zwracamy szczególną uwagę, żeby w zajęciach uczestniczyły wyłącznie zdrowe dzieci. W trosce o dobro i zdrowie wszystkich 
wychowanków, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia chorego dziecka do żłobka, a po przebytej chorobie zakaźnej 
wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcia. 
W przypadku alergii objawiającej się kaszlem i/lub katarem wymagane jest zaświadczenie od lekarza alergologa. Jeśli stan 
zdrowia dziecka podczas pobytu w przedszkolu budzi wątpliwości, nauczyciel wykonuje telefon do Rodziców z prośbą 
o odebranie pociechy, a do czasu przybycia Rodzica dziecko ma zapewnione odpowiednie warunki do odpoczynku. 

COVID-19 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom jak największe poczucie bezpieczeństwa i normalności, 
a jednocześnie dostosować działania przedszkola Ciuchcia Puch Puch do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz 
rozporządzeń i wytycznych sanitarno-higienicznych, wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny 
Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.  
W celu zabezpieczenia dzieci oraz pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wdrożyliśmy 
poniższe działania: 
• Jesteśmy jedną z nielicznych placówek, które regularnie badają wszystkich pracowników testami przesiewowymi na 

COVID-19. 
• Cała kadra przedszkola została przeszkolona z wytycznych sanitarno-epidemicznych oraz procedur dotyczących 

zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.  
• Ograniczyliśmy możliwość przebywania w placówce osób trzecich do niezbędnego minimum. Wszystkim osobom 

wchodzącym na teren budynku jest mierzona temperatura ciała. Każda osoba z zewnątrz wchodząca do placówki, 
jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa oraz zdezynfekowania dłoni. 

• Budynek został oznakowany i podzielony na strefy, dzięki czemu przedszkolaki zachowują dystans między grupami.  
• Nauczyciele wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, tj. maski, przyłbice, fartuchy, rękawiczki. 
• Korzystamy ze specjalistycznych płynów dezynfekujących. 
• Pomieszczenia są regularnie wietrzone oraz sprzątane. 
• Zabawki, kanapy, fotele, dywany oraz sprzęty na placu zabaw dezynfekujemy środkami chemicznymi, ozonatorami 

oraz czyścikami parowymi. 
• Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone są w oczyszczacze powietrza. 

 
Zasady Organizacji Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch ulegają zmianie zgodnie z zarządzeniami dyrektora określonymi 
w § 9a Statutu, w tym w szczególności w zakresie wprowadzenia nauczania zdalnego lub mieszanego. 
 
Załączniki do Zasad Organizacji Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch 2020/2021: 

• Koncepcja Pracy Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch 
• Regulamin Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch 
• Tabela opłat 2020/2021 


