
OFERTA PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ 2022/2023

Fundacja Zaczarowany Ogród
Punkt opieki dziennej
Plutonowa 9, 11-700 Mrągowo
fundacjazaczarowanyogrod@gmail.com
www.zaczarowanyogrod.mragowo.pl
www.facebook.pl/zaczarowanyogrod

Opiekunowie dzienni:
Agnieszka Cieślewicz 697 704 266
Angelika Haponik 883 200 036

Abonament miesięczny, opłata stała: 980 zł
(sprawowanie opieki w godzinach 7:00 - 16:00, zajęcia z oferty podstawowej).
Wyżywienie:
14 zł (stawka dzienna)
17 zł (stawka dzienna) dla alergika, dieta bezmięsna

Abonament 11 dni sprawowania opieki, opłata stała: 580 zł (sprawowanie opieki
w godzinach 7:00 - 16:00, zajęcia z oferty podstawowej).
Wyżywienie:
14 zł (stawka dzienna)
17 zł (stawka dzienna) dla alergika, dieta bezmięsna
Za każdy dodatkowy dzień świadczenia opieki spoza abonamentu - kwota 65 zł (obejmuje
świadczenie opieki oraz wyżywienie)

ZACZAROWANY OGRÓD to miejsce dziennej opieki mieszczące się na ul.
Plutonowej 9 w Mrągowie. Powstało w celu połączenia opieki nad swoimi dziećmi z opieką
nad Państwa dziećmi i podjęciem pracy, realizowania się w tej pracy, stworzenia dzieciom
warunków zbliżonych do domowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dzieci.
Podążanie za dzieckiem i jego potrzebami, jego indywidualnością, wolnością, kreatywnością,
samodzielnością, a jednocześnie kształtowanie w nim odpowiedzialności i współpracy
z innymi.
W nasze szeregi przyjmujemy dzieci od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia.
Do naszej dyspozycji posiadamy lokal o powierzchni 65m2, składający się sal o powierzchni
18m2 oraz 25m2, kuchni, łazienki oraz szatni z oddzielnym wc. Na uwagę zasługuje ogród,
który będzie miejscem do odkrywania "zaczarowanego" świata wspólnie z dziećmi.
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Zakres obowiązków:
1. opieka nad dziećmi do lat 3 w warunkach domowych;
2. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka;
3. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej.
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r.
Poz. 409, 730)

Dlaczego punkt opieki dziennej?

➔ zróżnicowana kadra opiekunów – nauczycieli pod względem wykształcenia;
➔ zaangażowani, kreatywni, pracujący z pasją z i dla dzieci;
➔ warunki zbliżone do domowych;
➔ małe grupy dzieci;
➔ otwarci na sugestie rodziców, opiekunów.

Podstawowa oferta dziennej opieki:
ZAJĘCIA RUCHOWE
Zajęcia ruchowe odbywają się przy muzyce. Dzieci mają możliwość zapoznania się ze
sprzętem sportowym (tyczki, ringa, piłki, woreczki gimnastyczne, hula-hop), poznają
możliwości swojego ciała (turlanie, czołganie, kołysanie, bujanie się, podskoki) oraz są
zachęcane i motywowane do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności.
W zajęciach będą wykorzystywane elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Dzieci za pomocą przyborów plastycznych oraz różnorodnych materiałów, faktur wkraczają
w świat kolorów, rozwijają małą motorykę. Kształtują nie tylko wyobraźnię ale również
wrażliwość i poczucie estetyki.
BIBLIOTECZKA MALUCHA
Korzystamy zarówno z własnych zbiorów, jak i ulubionych książek dzieci. Staramy się, aby
nasze zbiory były zróżnicowane. Wiemy, jak dużą moc ma wspólne czytanie. Bajkoterapia i
jej bajki – pomagajki (relaksacyjne, psychoedukacyjne, terapeutyczne) goszczą u nas w celu
wspomagania rozwoju osobowości dziecka.
MUZYKA DLA UCHA MALUCHA
Muzyka towarzyszy nam zarówno podczas zajęć ruchowych, plastycznych, jak i przy
zasypianiu. Zapoznajemy dzieci z instrumentami muzycznymi oraz różnymi stylami w
muzyce.
SENSOPLASTYKA
Istotą zajęć z sensoplastyki jest zaangażowanie jak największej ilości zmysłów i do tego
podczas fantastycznej zabawy. W mózgu naszego dziecka (dzięki wielozmysłowej
stymulacji) tworzy się sieć powiązań neuronowych, co w późniejszym czasie przekłada się na
efektywniejszą naukę oraz pracę.
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MAŁY OGRODNIK
Zakładanie mini ogrodów, branie odpowiedzialności za rośliny poprzez systematyczne dbanie
o nie, wyrabianie estetyki.
GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Dotleniamy się, poprawiamy nasze samopoczucie i kondycję fizyczną. Do urozmaicenia
wspólnej zabawy wykorzystujemy chustę animacyjną.
EKOPRZYGODA
Dobre nawyki warto pielęgnować od małego. Segregujemy śmieci, oszczędzamy wodę,
wykorzystujemy “śmieci” do twórczej zabawy.
SAVOIR-VIVRE POPRZEZ ZABAWĘ
Proszę, przepraszam i dziękuję – niczym czarodzieje używamy czarodziejskich słów.
Umiemy się przywitać i przedstawić, jeść przy stole i używamy serwetek. Myjemy ręce przed
posiłkiem, potrafimy sami nakryć do stołu i po sobie posprzątać.

Propozycja dodatkowych zajęć (dodatkowo płatnych):
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
WCZESNA DIAGNOZA WAD POSTAWY
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Plan dnia
7:00 – 8:30 - Schodzenie się dzieci do punktu opieki dziennej, zabawy dowolne.
8:30 – 9:00 - ŚNIADANIE
9:00 – 10:30 - Realizacja zadań edukacyjno - rozwojowych poprzez zajęcia z całą grupą
10:30 – 11:30 - Wyjście do ogrodu, II ŚNIADANIE
11:30-12:00 - OBIAD - 1 DANIE
Nauka umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.
12:00- 14:00 - Czas na wyciszenie, sen lub leżakowanie.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie wybranych bajek, dziecięce masażyki
14:00 – 14:30 - OBIAD - 2 DANIE
14:30 - 15:30 –  Realizacja zadań edukacyjno – rozwojowych, zabawa w kącikach
zainteresowań, popołudnie z książką, wyjście do ogrodu, PODWIECZOREK
15:30 - 16:00 - Zabawy swobodne dzieci. Wspólne sprzątanie sali. Rozchodzenie się
dzieci do domów.

Fundacja Zaczarowany Ogród

Punkt Opieki Dziennej

ul. Plutonowa 9, 11-700 Mrągowo
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www.zaczarowanyogrod.mragowo.pl

fundacjazaczarowanyogrod@gmail.com

www.facebook.pl/zaczarowanyogrod

Agnieszka Cieślewicz 697 704 266 / Angelika Haponik 883 200 036
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