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Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

6.30 – 8.15 

Schodzenie się dzieci 

Zabawy poranne na dywanie 

6.30  – 8.15 

Schodzenie się dzieci 

Zabawy poranne na dywanie 

 

6.30 – 8.00 

Schodzenie się dzieci 

Zabawy poranne na dywanie 

6.30  – 8.15 

Schodzenie się dzieci 

Zabawy poranne na dywanie 

6.30 – 8.15 

Schodzenie się dzieci 

Zabawy poranne na dywanie 

8.15 – 8.30 

Gimnastyka poranna 

8.15 – 8.30 

Gimnastyka poranna 

 

8.00-8.30 

J. angielski 

 

8.15 – 8.30 

Gimnastyka poranna 

8.15 – 8.30 

Gimnastyka poranna 

8.30 -  9.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. I 

8.30 -  9.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. I 

8.30 -  9.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. I 

8.30 -  9.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. I 

8.30 -  9.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. I 

9.00 - 9.20 

ŚNIADANIE 

9.00 - 9.20 

ŚNIADANIE 

9.00 - 9.20 

ŚNIADANIE 

9.00 - 9.20 

ŚNIADANIE 

9.00 - 9.20 

ŚNIADANIE 

9.20 - 9.30 

Odpoczynek po śniadaniu  

 (bajko terapia) 

 

9.20 - 9.30 

Odpoczynek po śniadaniu  

(bajko terapia) 

 

9.20 - 9.30 

Odpoczynek po śniadaniu  

(bajko terapia) 

 

9.20 - 9.30 

Odpoczynek po śniadaniu   

(bajko terapia) 

 

9.20 - 9.30 

Odpoczynek po śniadaniu  

(bajko terapia) 

 

9.30 - 10.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. II 

9.30 - 10.00 

Zajęcia 

dydaktyczne 

cz. II 

 

10.00 -

10.30 

Zabawy 

swobodne 

9.30 - 10.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. II 

9.30 - 10.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. II 

9.30 - 10.00 

Zajęcia dydaktyczne cz. II 

10.00– 11.15 

Plac zabaw + spacer 

( zabawy dowolne z niewielkim  

udziałem nauczyciela) 

10.30 - 11.00 

J. angielski 

 

10.00 – 11.30 

Plac zabaw + spacer, 

zabawy dowolne z 

niewielkim udziałem 

nauczyciel 

10.00 – 11.15 

Plac zabaw + spacer (zabawy 

dowolne z niewielkim udziałem 

nauczyciela) 

 

10.00 – 11.15 

Plac zabaw + spacer  (zabawy 

z niewielkim udziałem 

nauczyciela) 

 

11.15 - 12.00 

Zajęcia tematyczne - z 

harmonogramu imprez 

przedszkolnych 

11.00 – 12.00 

Plac zabaw + spacer  zabawy 

dowolne niewielkim  udziałem 

nauczyciela) 

11.30-12.00 

Religia 

11.15-12.00 

Zajęcia plastyczne z podstawy 

programowej 

11.15 - 12.00 

 

Zajęcia tematyczne - z 

harmonogramu imprez 

przedszkolnych 

12.00 - 12.30 

OBIAD 

12.30 - rozchodzenie się dzieci 5 - 

cio godzinnych do domów 

12.00 - 12.30 

OBIAD 

12.30 - rozchodzenie się dzieci 

5 - cio godzinnych do domów 

12.00 - 12.30 

OBIAD 

12.30 - rozchodzenie się 

dzieci 5 - cio godzinnych do 

domów 

12.00 - 12.30 

OBIAD 

12.30 - rozchodzenie się dzieci 5 - 

cio godzinnych do domów 

12.00 - 12.30 

OBIAD 

12.30 - rozchodzenie się dzieci 

5 - cio godzinnych do domów 



12.30 – 12.45 

Odpoczynek - słuchanie muzyki 

relaksacyjnej, bajek 

terapeutycznych 

12.30 – 12.45 

Odpoczynek - 

słuchanie 

muzyki 

relaksacyjnej, 

bajek 

terapeutycznych 

12.45 - 

13.15 

Religia 

(Starszaki 

+Średniaki) 

12.30 – 12.45 

Odpoczynek - słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, bajek 

terapeutycznych 

12.30 – 12.45 

Odpoczynek - słuchanie muzyki 

relaksacyjnej, bajek 

terapeutycznych 

12.30 – 12.45 

Odpoczynek - słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, bajek 

terapeutycznych 

 

12.45 - 13.30 

Zabawy dowolne  rozwijające 

zainteresowania dzieci 

(sala zabaw, magiczny dywan, gry 

edukacyjne na tablicy 

interaktywnej) 

 

 

13.15 - 14.00 

Zabawy dowolne  rozwijające 

zainteresowania dzieci 

(sala zabaw, magiczny dywan, 

gry edukacyjne na tablicy 

interaktywnej) 

 

12.45 - 14.30 

Zabawy dowolne  

rozwijające zainteresowania 

dzieci 

(sala zabaw, magiczny 

dywan, gry edukacyjne na 

tablicy interaktywnej) 

 

13.00-13.30 

 

Gimnastyka 

korekcyjna 

13.30-14.00 

Zabawy dowolne 

rozwijające 

zainteresowania 

dzieci 

12.45 - 13.30 

Zabawy dowolne  rozwijające 

zainteresowania dzieci 

(sala zabaw, magiczny 

dywan, gry edukacyjne na 

tablicy interaktywnej) 

 

13.30 - 14.30 

Dodatkowe zajęcia plastyczne 

(PROJEKT GRUPOWY) 
 

14.00-14.30 

PODWIECZOREK 

 
14.30 – 15.00 

PODWIECZOREK 

 

14.00 – 14.30 

Logopedia 

13.30 – 14.00 

Zajęcia taneczne 
 

14.30-15.00 

PODWIECZOREK 

14.30 – 15.00 

Logopedia 

14.30-15.00 

PODWIECZOREK 

14.30-15.00 

PODWIECZOREK 

15.00 – 16.00 

Zabawy dowolne  rozwijające 

zainteresowania dzieci 

(sala zabaw, magiczny dywan, gry 

edukacyjne na tablicy 

interaktywnej) 

 

 

Rozchodzenie się dzieci do domu 

15.00 – 16.00 

Zabawy dowolne  rozwijające 

zainteresowania dzieci 

(sala zabaw, magiczny dywan, 

gry edukacyjne na tablicy 

interaktywnej) 

 

 

Rozchodzenie się dzieci do 

domu 

15.00 – 16.00 

Zabawy dowolne  

rozwijające zainteresowania 

dzieci 

(sala zabaw, magiczny 

dywan, gry edukacyjne na 

tablicy interaktywnej) 

 

 

Rozchodzenie się dzieci do 

domu 

15.00 – 16.00 

Zabawy dowolne  rozwijające 

zainteresowania dzieci 

(sala zabaw, magiczny dywan, 

gry edukacyjne na tablicy 

interaktywnej) 

 

 

Rozchodzenie się dzieci do domu 

15.00 – 16.00 

Zabawy dowolne  rozwijające 

zainteresowania dzieci 

(sala zabaw, magiczny 

dywan, gry edukacyjne na 

tablicy interaktywnej) 

 

 

Rozchodzenie się dzieci do 

domu 

 

 

 

 


