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Placówka przystosowana jest dla 20 dzieci w wieku od 0,6m-4lat. Otwarta jest od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30. Dzieci (rodziców pracujących lub
mieszkających w gminie Łazy) przebywac mogą w placówce 4 godziny dziennie a pobyt
dziecka jest bezpłatny. Rodzice zobowiązani są tylko wypełnic odpowiednie dokumenty oraz
dostarczac dzieciom codziennie lekki posiłek. Dodatkowo w miarę potrzeby artykuły osobiste (
pieluchy, chusteczki, butelkę) ubranie zmienne oraz fartuszki lub pelerynki ochronne do prac
plastycznych. Do dyspozycji PCZ należy sala zabaw, aneks kuchenny, szatnia i łazienka, oraz
dodatkowo w określonych godzinach sala gimnastyczna z basenem kulkowym.

Dzieci w sali zabaw mogą korzystac z kącików tematycznych:
- kącik relaksacyjny- dziecko może się wyciszyc, odpocząc, a w razie potrzeby spac.
- kącik kuchenny- znajduje się w nim kuchenka z piecykiem, zlew oraz niezbędne naczynia do
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zabaw tematycznych
- kącik manipulacyjny- domek rozwijający sprawnośc manualną
- kącik czytelniczy- zapewniający bezpośredni kontakt dziecka z książką
Dodatkowo dzieci korzystają z wielu atrakcyjnych, rozwojowych zabawek.
Dużą wagę
przywiązujemy do rozwijania twórczości i kreatywności dzieci np. poprzez wykonywanie
prac technicznych i plastycznych, ale i nie tylko.
Dzieci mają możliwość malowania farbami na specjalnie przygotowanych arkuszach ściennych,
lepienia z masy solnej a nawet i śniegu w sali. Często na zajęciach technicznych
wykorzystywane są dobra naturalne, dostępne w zależności od pory roku. Atrakcją dla dzieci
jest również gra na instrumentach muzycznych oraz zajęcia w basenie kulkowym. Zajęcia
planowane są przeprowadzane wg potrzeb i zainteresowania dzieci. Tematyka zajęci skupia się
zawsze w obrębie tego, co dziecku bliskie, z uwzględnieniem ważnych wydarzeń życia
codziennego.

Przyzakładowe Centrum Zabawy to placówka opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjna dla
dzieci w wieku 1-4 lata. Grupa liczy max. 15 dzieci. Do dyspozycji PCZ należy sala zabaw, sala
gimnastyczna oraz integracyjny plac zabaw. Kadrę PCZ stanowią nauczycielki z pełnymi
kwalifikacjami oraz głęboko zaangażowane osoby wspomagające. PCZ pracuje na programie
„Dobry start przedszkolaka.”

Harmonogram dnia:
6.30-8.30- schodzenie się dzieci
8.30-9.00- powitanie, zabawy integracyjne w kręgu
9.00-9.15- śniadanie
9.15- 10.00- zabawy swobodne dzieci
10.00-10.30- zajęcia programowe
10.30-11.30- spacer, zajęcia na powietrzu
11.30- 12.00- obiad
12.00-12.30- leżakowanie, spanie (dla chętnych dzieci), zajęcia relaksacyjne
12.30-13.30- zajęcia planowane
13.30-14.00- podwieczorek
14.00-14.30- zabawy muzyczne/plastyczne/techniczne
14.30-15.00- zabawy swobodne
15.00-16.30- rozchodzenie się dzieci
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