
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

6.30-7.30 Schodzenie się 

dzieci, zabawy 

dowolne 

Schodzenie się 

dzieci, zabawy 

dowolne 

Schodzenie się 

dzieci, zabawy 

dowolne 

Schodzenie się 

dzieci, zabawy 

dowolne 

Schodzenie się 

dzieci, zabawy 

dowolne 

7.30-8.00 Rozchodenie sie do 

swoich sal, zabawy 

indywidualne                

w kącikach 

zainteresowań 

Rozchodenie sie do 

swoich sal, zabawy 

indywidualne                

w kącikach 

zainteresowań 

Rozchodenie sie do 

swoich sal, zabawy 

indywidualne                

w kącikach 

zainteresowań 

Rozchodenie sie do 

swoich sal, zabawy 

indywidualne                

w kącikach 

zainteresowań 

Rozchodenie sie do 

swoich sal, zabawy 

indywidualne                

w kącikach 

zainteresowań 

8.00-8.30 Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie 

8.30-9.00 zajęcia 

dydaktyczne I 

zajęcia 

dydaktyczne I 

zajęcia 

dydaktyczne I 

zajęcia 

dydaktyczne I 

zajęcia 

dydaktyczne I 

9.00-9.30 Rytmika warsztaty 

teatralne 
Warsztaty 

taneczne 
Rytmika Zaj. sportowe 

9.00-9.30 zabawy dowolne zabawy dowolne zabawy dowolne zabawy dowolne zabawy dowolne 

9.30-10.00 Zajęcia 

dydaktyczne II 
Zajęcia 

dydaktyczne II 
Zajęcia 

dydaktyczne II 
Zajęcia 

dydaktyczne II 
Zajęcia 

dydaktyczne II 

10.00-10.30 przekąska przekąska przekąska przekąska przekąska 

10.30-11.00 zabawy dowolne zabawy dowolne zabawy dowolne zabawy dowolne zabawy dowolne 

11.00-12.00 Spacer Spacer Spacer Spacer Spacer 

12.00-12.30 obiad obiad obiad obiad obiad 

13.00-13.30 j. angielski j. angielski j. angielski j. angielski j. angielski 
 

j. angielski j. angielski j. angielski j. angielski 
 

j. angielski j. angielski j. angielski 
 

j. angielski j. angielski j. angielski 
 

j. angielski j. angielski 
 

13.30-14.00 Odpoczynek – 

czytanie książek 

Odpoczynek – 

czytanie książek 
Warsztaty 

psychoedukacyjne 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 
 

Odpoczynek – 

czytanie książek 

Odpoczynek – 

czytanie książek 

14.00-14.30 podwieczorek podwieczorek podwieczorek podwieczorek podwieczorek 

14.30-15.00 Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 
 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 
 

Zajęcia 

dydaktyczne III 
Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 
 

Zajęcia 

dydaktyczne III 

Zajęcia 

dydaktyczne III 
 

15.00-15.30 Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, 

praca indywidualna i 

dla chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 
 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, 

praca indywidualna i 

dla chętnych 
 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 
 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 
 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 

Zabawy dowolne, praca 

indywidualna i dla 

chętnych 
 

16.00-17.00  rozchodzenie się 

dzieci, zabawy 

swobodne 

 rozchodzenie się 

dzieci, zabawy 

swobodne 

 rozchodzenie się 

dzieci, zabawy 

swobodne 

 rozchodzenie się 

dzieci, zabawy 

swobodne 

 rozchodzenie się 

dzieci, zabawy 

swobodne 
 


