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ŻŁOBEK „Mali Zdobywcy”

Lokal:

Żłobka mieści się w dużym lokalu jest to budynek przystosowany typowo pod żłobek wszystkie
pokoje znajdują się na jednym poziomie. Jako jedyni w Rzeszowie posiadamy podjazd dla
wózków z bezpośrednim wejściem do lokalu. Obiekt jest ogrodzony ogródek przeznaczony do
zabaw również , lokal dysponuje parkingiem dla rodziców. Dzieci mają do dyspozycji dwie duże
bawialnie, dwie sypialnie, toaletę oraz dla dzieci z grupy II dodatkowy pokój do zajęć
plastyczno-technicznych.

Kolory w pokojach dziecięcych są odpowiednio dobrane w zależności od jego przeznaczenia. W
sypialniach panują stonowane kolory pozwalające maluszkom na odpoczynek po twórczych
zabawach. Każde dziecko posiada u nas swoje łóżeczko oraz leżaczek. Natomiast w sali zabaw
dominują żywe kolory oraz bajkowe obrazy inspirujące dzieci do rozwijania swojej wyobraźni.

Wyposażenie:

Przystosowane jest do łatwego utrzymania czystości ponieważ doskonale zdajemy sobie
sprawę ,że maluszki w tym okresie życia są najbardziej narażone na wszelkie bakterie .
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W Małych Zdobywcach dzieci są podzielone na grupy wiekowe:

- I grupa maluszki dzieci od 5 miesięcy do 16 miesięcy (dzieci w wieku 16 miesięcy
zostaną przeniesione do II grupy w zależności od rozwoju ruchowego i emocjonalnego)
- II grupa starszaki dzieci od ok.16 miesięcy do 3 lat.

Żłobek to przede wszystkim placówka opiekuńczo-wychowawcza, która pomaga każdemu
dziecku poprzez podejmowanie działań pedagogicznych na naturalny rozwój w atmosferze
bezpieczeństwa, życzliwości i cierpliwości.
W ciągu całego pobytu z żłobku w Małych Zdobywcach dzieci uczą się:
- nawiązywania kontaktu z rówieśnikami
- próby samodzielnego spożywania posiłków oraz ubierania się i rozbierania
- wspieranie procesu kształtowania nawyków samodzielnego wykonywania czynności
fizjologicznych i higienicznych
- dzielenia się przedmiotami i zabawkami z drugim dzieckiem
- wymowy,myślenia i wyobraźni
- wyrabiania nawyku używania form grzecznościowych np: dziękuję,proszę itp.
- bezpieczne poruszanie się po sali bez potrącania innych oraz bezpieczny spacer
Zapewniamy dzieciom:
- opiekę całodzienną oraz godzinową
- spacery oraz zabawy w ogrodzie
- wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową
- profesjonalna opiekę z indywidualnym podejściem by, każde dziecko w żłobku Mali
Zdobywcy
czuło się wyjątkowe
- pierwsze 3 dni adaptacyjne dla dziecka z możliwością pobytu rodzica z maluszkiem na
sali
- małe grupy
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Programy zajęć w żłobku Mali Zdobywcy:

- program " Pożegnanie z pieluchą" dzięki, któremu dzieci nie korzystają z pampersów w
ciągu dnia
- zajęcia dydaktyczne: (zabawy z użyciem różnych pomocy dydaktycznych,czytanie i
opowiadanie bajek i baśni,układanie układanek edukacyjnych,zabawy kształtujące wymowę
-słuchowe oraz dźwiękonaśladowcze ,przedstawienia muzyczne)
- zajęcia orientacyjno-porządkowe, gimnastyczne i ruchowe: (umiejętność poruszania się w
grupie np: idziemy w parach, idziemy jedno za drugim itp.,ćwiczenia
równowagi,rzutu,podskoków,ćwiczenia ogólnorozwojowe gimnastyczne)
Ćwiczenia są prowadzone przy muzyce w włączeniem gier i zabaw. Stosowanie różnych
pomocy do ćwiczeń, gimnastyka odbywa się również na świeżym powietrzu w ciepłe dni.
- zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne i zabawy twórcze: (rysowanie kredkami, malowanie
farbkami,formowanie z plasteliny i ciastoliny,budowanie i konstruowanie budowli z klocków)
- zajęcia tematyczne: dzieci odtwarzają rzeczywistość otaczającego świata,zabawy
naśladowcze: (zabawy w kącikach tematycznych-kuchennym,wypoczynkowym
lalek,fryzjerskim,lekarski,sklepowym,kształtowanie nawyków grzecznościowych podczas
zabaw,kształtowanie oraz doskonalenie nawyków higienicznych i porządkowych)
- zajęcia umuzykalniające: (zabawy ruchowe ze śpiewem,ćwiczenia rytmiczne,zabawy
inscenizowane,tworzenie muzyki gra na instrumentach,zabawy naśladowcze)
- zabawy taneczne i rytmiczne w grupach

Zajęcia odbywają się również w ogrodzie. Malowanie farbkami, kredkami, lepienie w masie
solnej oraz w ciastolinie w letnie ciepłe dni zapewniają dzieciom dużo radości.

Prosimy rodziców o indywidualną wyprawkę dla dziecka :
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
- komplet ubranek na zmianę (w tym rajstopki oraz skarpetki)
- pieluszki jednorazowe
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-

chusteczki nawilżone
krem przeciw odparzeniom, żel na dziąsła oraz krem ochronny z filtrem UV
2 butelki ( jedna na mleko druga na soczek) lub kubeczek „niekapek”
smoczek jeśli dziecko używa
buciki zmienne dla dzieci
kubeczek ze szczotką i pastą do ząbków jeśli dziecko używa
dzieci mogą przynosić ze sobą ulubione zabawki
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