
PONIEDZIAŁEK 

7.00 – 9.00 Witamy nowy dzień w Przedszkolu; zabawy w kącikach zainteresowań; 
PORANNA GIMNASTYKA 

9.00 - 9.30 Przygotowanie do śniadania; śniadanie; czynności higieniczne (mycie zębów) 

9.30 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne 

10.00 - 10.30 Logopedia 

10.30 – 11.30 Zabawy na placu zabaw 

11.30 - 12.00 Język angielski 

12.00 - 12.45 Obiad; czynności higieniczne 

12.45 - 14.45  Odpoczynek (dla chętnych leżakowanie) 

15.00 - 15.15 Podwieczorek 

15.15 - 15.30 Czynności higieniczne (mycie zębów) 

15.30 -16.30  Kąciki tematyczne / przy ładnej pogodzie zabawy na placu zabaw 

17.00 – 17.15 Drugi podwieczorek 

17.15 – 18-00 Swobodne zabawy na zakończenie dnia 

 

WTOREK 

7.00 - 9.00 Witamy nowy dzień w Przedszkolu; zabawy w kącikach zainteresowań; 
PORANNA GIMNASTYKA 

9.00 - 9.30 Przygotowanie do śniadania; śniadanie; czynności higieniczne (mycie zębów) 

9.30 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne 

10.00 - 10.30 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań 

10.30 – 11.30 Zabawy na placu zabaw 

11.30 – 12.00 Język angielski 

12.00 - 12.45 Obiad; czynności higieniczne 

12.45 - 14.45  Odpoczynek (dla chętnych leżakowanie) 

15.00 - 15.15 Podwieczorek 

15.15 - 15.30 Czynności higieniczne (mycie zębów) 

15.30 -16.30  Kąciki tematyczne / przy ładnej pogodzie zabawy na placu zabaw 

17.00 – 17.15 Drugi podwieczorek 

17.15 – 18-00 Swobodne zabawy na zakończenie dnia 

 

 



 

ŚRODA 

7.00 - 9.00 Witamy nowy dzień w Przedszkolu; zabawy w kącikach zainteresowań; 
PORANNA GIMNASTYKA 

9.00 - 9.30 Przygotowanie do śniadania; śniadanie; czynności higieniczne (mycie zębów) 

9.30 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne 

10.00 - 10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań 

10.30 – 11.30 Zabawy na placu zabaw 

11.30 - 12.00 Język angielski 

12.00 - 12.45 Obiad; czynności higieniczne 

12.45 - 14.45  Odpoczynek (dla chętnych leżakowanie) 

15.00 - 15.15 Podwieczorek 

15.15 - 15.30 Czynności higieniczne (mycie zębów) 

15.30 -16.30  Kąciki tematyczne / przy ładnej pogodzie zabawy na placu zabaw 

17.00 – 17.15 Drugi podwieczorek 

17.15 – 18-00 Swobodne zabawy na zakończenie dnia 

 

CZWARTEK 

7.00 - 9.00 Witamy nowy dzień w Przedszkolu; zabawy w kącikach zainteresowań; 
PORANNA GIMNASTYKA 

9.00 - 9.30 Przygotowanie do śniadania; śniadanie; czynności higieniczne (mycie zębów) 

9.30 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne 

10.00 - 11.00 Zabawy na placu zabaw 

11.00 – 11.30 Rytmika 

11.30 – 12.00 Język angielski 

12.00 - 12.45 Obiad; czynności higieniczne 

12.45 - 14.45  Odpoczynek (dla chętnych leżakowanie) 

15.00 - 15.15 Podwieczorek 

15.15 - 15.30 Czynności higieniczne (mycie zębów) 

15.30 -16.30  Kąciki tematyczne / przy ładnej pogodzie zabawy na placu zabaw 

17.00 – 17.15 Drugi podwieczorek 

17.15 – 18-00 Swobodne zabawy na zakończenie dnia 

 



 

 

PIĄTEK 

7.00 - 9.00 Witamy nowy dzień w Przedszkolu; zabawy w kącikach zainteresowań; 
PORANNA GIMNASTYKA 

9.00 - 9.30 Przygotowanie do śniadania; śniadanie; czynności higieniczne (mycie zębów) 

9.30 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne 

10.00 - 10.30 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań 

10.30 – 11.30 Zabawy na placu zabaw 

11.30 - 12.00 Język angielski 

12.00 - 12.45 Obiad; czynności higieniczne 

12.45 - 14.45  Odpoczynek (dla chętnych leżakowanie) 

15.00 - 15.15 Podwieczorek 

15.15 - 15.30 Czynności higieniczne (mycie zębów) 

15.30 -16.30  Kąciki tematyczne / przy ładnej pogodzie zabawy na placu zabaw 

17.00 – 17.15 Drugi podwieczorek 

17.15 – 18-00 Swobodne zabawy na zakończenie dnia 

 


