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7.30-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolnie podejmowane przez dzieci służące realizacji 

indywidualnych zainteresowań, rozmowy indywidualne na tematy podejmowane 

przez dzieci. 

8.00-8.15 Przywitanie w kręgu. Sprawdzenie obecności. Zabawy integrujące grupę ze 

śpiewem i tańcem. Zabawy dydaktyczne nawiązujące do zadań edukacyjnych. 

8.15-8.45 Rozmowy kierowane na tematy zgodne z realizowanym tematem dnia.  

Utrwalenie poprzez ilustracje ruchowe poznanych wierszyków i piosenek oraz 

słownictwa w języku angielskim.  

Ćwiczenia i gry dydaktyczne i badawcze ćwiczenia ogólnorozwojowe  takie jak 

grafomotoryka, rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia oddechowe i 

artykulacyjne.  

Poranne zabawy ruchowe z wykorzystaniem aktywizujących technik i metod W. 

Sherborne i K. Orffa,Klanza 

8.45-9.00 Przygotowanie sali  do zajęć dydaktycznych; porządkowanie zabawek, 

przygotowanie stolików, przyborów. 

9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne realizowane z całą grupą przedszkolną według planów 

miesięcznych zgodnie z  podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz 

programem  wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej  

i W. Żaby-Żabińskiej.  

Prowadzenie zajęć rozwijających procesy poznawcze: ćwiczenia rozwijające 

myślenie matematyczne, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi, wypowiadanie się 

na temat wysłuchanych utworów literackich -opowiadań i wierszy, oglądanie i 

odtwarzanie krótkich form teatralnych, bogacenie słownictwa dzieci, eksperymenty 

oraz zabawy badawcze z wykorzystaniem różnorodnych materiałów przyrodniczych, 

zajęcia plastyczne i techniczne, zajęcia ruchowe: ćwiczenia ruchowe, zabawy 

logarytmiczne, zajęcia umuzykalniające:słuchanie muzyki, zabawy i tańce z muzyką, 

słuchanie muzyki instrumentalnej, nauka prostych tańców i zabaw ludowych. 

9.30-09.50 Przygotowanie do śniadania, sprzątanie sali czynności higieniczne mycie rąk 

Śniadanie 

09.50-10.35 Gry i zabawy stolikowe, dowolna ekspresja plastyczna, słuchania opowiadań i bajek,. 

Relaksacja przy muzyce, zabawy odprężające. Zabawy w teatr odtwarzające 

wysłuchane historyjki z wykorzystaniem sylwet i pacynek. Zabawy służące realizacji 

pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne i twórcze. Zabawy konstrukcyjne.  

10.35-11.00 Zabawy integracyjne. Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, 

konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań . Rozmowy 

kierowane w małych zespołach. Ćwiczenia i zabawy dydaktyczne, zabawy 

rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci, 

11.00-12.00  Przy sprzyjającej pogodzie wyjście na spacer rekreacyjny, zabawy na placu zabaw, 

zabawy badawcze w parku .W razie niepogody zabawy z wykorzystaniem 

przyrządów w sali zabaw ruchowych. 

12.00-12.20 Spotkanie w kręgu podsumowujące wydarzenia dnia. Wypowiedz dzieci na temat 

czasu spędzonego w przedszkolu, przypomnienie zadań jakie zostały zrealizowane, 

utrwalenie wiersza lub piosenki.  Słuchanie muzyki służącej wyciszeniu i relaksowi. 

Zabawy ruchowo-muzyczne na pożegnanie. 

12.30 Rozchodzenie się dzieci. 

  Poniedziałek:           J. angielski -godz. 09.50-10.05 Zajęcia logopedyczne -godz. 10.05-10.20 

                                   Rytmika -godz.10.20-10.35 

  Środa:                       Rytmika -godz.10.20-10.35 

  Czwartek                  J. angielski -godz. 09.50-10.05 

                                   Zajęcia logopedyczne godz. 10.05-10.20 

  Dyżur psychologa:   poniedziałek  9.30 - 10.30 


