
 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

 

 

 

7.00 – 8.00 

 

 

Dzien dobry 

Przedszkolaku- 

Gromadzenie się dzieci 

zabawy dowolne,praca 

indywidualna z 

dzieckiem, rozmowy  

z rodzicami   

 

 

Dzien dobry 

Przedszkolaku 

 

 

Dzien dobry 

Przedszkolaku 

 

 

Dzien dobry 

Przedszkolaku 

 

 

Dzien dobry 

Przedszkolaku 

 

 

8.00- 8.20 

Startujemy... 

Porządkowanie sali, 

ćwiczenia ruchowe, 

gimnastyka poranna, 

przygotowanie do 

posiłku 

 

 

Startujemy... 

 

 

 

Startujemy... 

 

 

 

Startujemy... 

 

Chwilka dla Jezusa 

 

 

Startujemy... 

 

 

8.20-8.30 

 

 

Chwilka dla Jezusa  -

modlitwa poranna 

 

 

Chwilka dla Jezusa 

 

Chwilka dla Jezusa 

 

8.00 

śniadanie 

 

Chwilka dla Jezusa 

8.30-9.30 

 

 

Zdrowo i smacznie, 

czyli sniadanie 

 

Rozśpiewka 

Spotkanie z Biblią 

 

Zdrowo i smacznie 

 

Rozśpiewka 

Spotkanie z Biblią 

 

Zdrowo i smacznie 

 

Rozśpiewka 

Spotkanie z Biblią 

8.30-9.30 

Katecheza w grupach 

wiekowych 

Siostra Emma 

 

Zdrowo i smacznie 

 

Rozśpiewka 

Spotkanie z Biblią 

 

 

 

9.30 – 11.00 

Kto Ty jesteś, Polak 

mały – edukacja 

polonistyczna 

 

Let's talk in English - 

learning about the 

language 

Raz, dwa, trzy i my- 

edukacja matematyczna 

 

 

One, two, three... count 

with me!- 

Maths in English 

Szumią w lesie drzewa 
– edukacja 

przyrodnicza 

 

Nature around us  - 

Environmental 

education in English 

9.30-10.30 

Zajecia z logopeda  

w grupach wiekowych 

nastepnie indywidualne 

zajęcia z logopedą 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch – 

edukacja zdrowotna 

 

A sound mind in a 

sound body – Health 

education in English 

11.00-12.00 Rytmika  

w grupach wiekowych 

Tańce (11-11.30) 

Szkoła Tańca JAST 

11.00-12.30 

Gimnastyka 

korekcyjna w grupach 

wiekowych 

 

Tańce (11-11.30) 

Szkoła Tańca JAST 

Wychowanie fizyczne 

w grupach wiekowych 



          

12.30 – 13.00 

 

 

Mniam, mniam, czyli 

obiad 

 

leżakowanie  

i odpoczynek 

Mniam, mniam 

 

 

leżakowanie  

i odpoczynek 

Mniam, mniam 

 

 

leżakowanie  

i odpoczynek 

Mniam, mniam 

 

 

leżakowanie  

i odpoczynek 

Mniam, mniam 

 

 

leżakowanie  

i odpoczynek 

13.00-13.30 Język angielski- 

grupa starsza 

Język angielski- 

grupa starsza 

Język angielski- 

grupa starsza 

Język angielski- 

grupa starsza 

Język angielski- 

grupa starsza 

 

14.00 – 14.30 

 

Słodka chwila - 

podwieczorek 
Słodka chwila 

 
Słodka chwila Słodka chwila Słodka chwila 

 

 

14.30- 15.30 

 

Mam talent (i go 

rozwijam) zajęcia 

dodatkowe; 

 

gry i zabawy ruchowe 

 

Mam talent 

 

Zajęcia plastyczne 

 

Mam talent 

 

Zajęcia techniczne  

 

Mam talent 
Zajęcia muzyczne 

Mam talent 
Zajęcia wg uznania 

nauczyciela 

odpowiadające 

tematyce tygodnia  i 

predyspozycjom dzieci 

 

 

15.30- 17.00 

 

Baju, baj 
Przedszkolaku –

zabawy dowolne i 

rozchodzenie się do 

domu 

 

 

Baju, baj 

Przedszkolaku 

 

 

Baju, baj 

Przedszkolaku 

 

 

Baju, baj 

Przedszkolaku 

 

 

Baju, baj 

Przedszkolaku 

 


