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„Little Birds” 

2014 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

6:40 – 8:00 
schodzenie się dzieci 

(Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i 

myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.) – sala zabaw 

8:00 – 8:10 
Gimnastyka poranna – 

czytelnia 

Gimnastyka poranna – 

czytelnia 

Gimnastyka poranna – 

czytelnia 

Gimnastyka poranna – 

czytelnia 

Gimnastyka poranna – 

czytelnia 

8:10 – 8:20 
przygotowanie do śniadania 

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.) 

8:20 – 8:40 Śniadanie - jadalnia Śniadanie- jadalnia Śniadanie – jadalnia Śniadanie - jadalnia Śniadanie - jadalnia 

8:40 – 9:00  zabiegi higieniczne/toaleta  zabiegi higieniczne/toaleta  zabiegi higieniczne/toaleta  Logopedia - czytelnia  zabiegi higieniczne/toaleta 

9:00 – 9:30 

Muzykoterapia – sala 

sensoryczna 

Arteterapia – 

edukacyjna/plastyczna 

Piłka nożna dla chętnych – 

sensoryczna/ Zabawy 

dydaktyczne- czytelnia 

Zabawy z chustą 

animacyjną – sala zabaw 

Rytmika – sala zabaw 

9:45 – 10:00 Język angielski - czytelnia 

Język angielski - czytelnia Balet dla chętnych sala 

zabaw/Język angielski - 

czytelnia 

Taniec dla chętnych-sala 

sensoryczna/ Język 

angielski  czytelnia 

Język angielski - czytelnia 

10:00 –11:00 
Zabawy na świeżym 

powietrzu, w ogrodzie 

Zabawy na świeżym 

powietrzu, w ogrodzie 

Zabawy na świeżym 

powietrzu, w ogrodzie 

Zabawy na świeżym 

powietrzu, w ogrodzie 

Zabawy na świeżym 

powietrzu, w ogrodzie 

11:00 – 11:20 zupa zupa zupa zupa zupa 

11:20-13:30 Relaks – sensoryczna Relaks – sensoryczna Relaks – sensoryczna Relaks – sensoryczna Relaks – sensoryczna 

13:30 – 13:50              II danie II danie II danie II danie II danie 

13:50 – 14:10 
Mycie ząbków, zabiegi 

higieniczne 

Mycie ząbków, zabiegi 

higieniczne 

Mycie ząbków, zabiegi 

higieniczne 

Mycie ząbków, zabiegi 

higieniczne 

Mycie ząbków, zabiegi 

higieniczne 

14:10– 16:00 
Zabawy w ogrodzie, 

zabawy własne  - 

żłobkowa/czytelnia 

Zabawy w ogrodzie, 

zabawy własne  - 

żłobkowa/czytelnia 

Zabawy w ogrodzie, zabawy 

własne  - żłobkowa/czytelnia 

Zabawy w ogrodzie, 

zabawy własne  - 

żłobkowa/czytelnia 

Zabawy w ogrodzie, zabawy 

własne  - żłobkowa/czytelnia 

16:00 – 16:20 podwieczorek podwieczorek podwieczorek Podwieczorek podwieczorek 

16:20 – 18:00 
zabawy zorganizowane, 

odbiór dzieci przez 

rodziców 

zabawy zorganizowane, 

odbiór dzieci przez 

rodziców 

zabawy zorganizowane, odbiór 

dzieci przez rodziców 

zabawy zorganizowane, 

odbiór dzieci przez 

rodziców 

zabawy zorganizowane, 

odbiór dzieci przez rodziców 
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