
 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
8.00 - 8.30 

śniadanie 

8.00 - 8.30 
Śniadanie 

8.00 - 8.30 
Śniadanie 
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Śniadanie 

8.00 - 8.30 
Śniadanie 

8.30- 9.00 
Terapia pedagogiczna 

Mała kaligrafia 

8.30 - 9.00 
Zajęcia z języka 

angielskiego 

8.30- 9.00 
Terapia 

pedagogiczna 
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Terapia pedagogiczna 

Mała kaligrafia 
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Zajęcia z języka 

angielskiego  

8.30- 9.00 
Terapia 

pedagogiczna 

8.30- 9.00 
Terapia pedagogiczna 

Mała kaligrafia 

9.00 - 9.30 
Zajęcia dydaktyczne  

wg Ministerstwa Edukacji Narodowej 

9.00-9.30 
Mała kaligrafia 

9.00 - 9.30 
Zajęcia z języka 

angielskiego 

9.00 - 9.30 
Zajęcia dydaktyczne  

wg MEN 

9.00 - 9.30 
Mała kaligrafia 

9.00 - 09.30 
Zajęcia z języka 

angielskiego  

9.00 - 9.45 
Zajęcia taneczne  

Zumba 

9.30 - 10.00 
Robotyka 

9.30-10.00 
Zabawy konstrukcyjno 

manipulacyjne 

9.30-10.00 
Zajęcia dydaktyczne  

wg Ministerstwa Edukacji Narodowej 

9.30 - 10.00 
Zajęcia sportowe:  

Przedszkole i piłka 

9.30-10.00 
Zajęcia dydaktyczne  

wg Ministerstwa Edukacji Narodowej 

9.45 - 10.15 
Zajęcia dydaktyczne  

wg MEN 

10.00-10.20 
Gimnastyka buzi i języka 

 (grupowe ćw. logopedyczne) 

10.00-10.20 
Glottodydaktyka 
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Gimnastyka buzi i języka 

 

10.00-10.20 
Glottodydaktyka 

 

 

 

10.15 - 11.30 
Dogoterapia /  Sensoplastyka 

Zabawy z elementami  

Integracji sensorycznej 

 

10.20 - 11.00 
Gimnastyka smyka 
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Gimnastyka smyka 
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Gimnastyka smyka 
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Gimnastyka smyka 

 

11.00-11.30 
Zabawy ruchowe  

z elem. integracji sensorycznej 
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z elem. integracji sensorycznej 
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z elem. integracji sensorycznej 
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Zabawy ruchowe  

z elem. integracji sensorycznej 

 

11.30 - 12.00 
Obiad + mycie zębów 
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Obiad + mycie zębów 

12.00 - 12.30 
Zabawy usprawniające funkcje  

wzrokowo – słuchowe - ruchowe 
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Zabawy usprawniające funkcje  

wzrokowo – słuchowe - ruchowe 

12.30 - 13.00 
„ Little English" 
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„ Little English" 
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„ Little English" 
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„ Little English" 
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„ Little English" 

13.00 
Projekt "Czytające Przedszkole" 

13.00 
Projekt "Czytające Przedszkole" 

13.00 
Projekt "Czytające Przedszkole" 

13.00 
Projekt "Czytające Przedszkole" 

13.00 
Projekt "Czytające Przedszkole" 

13.00 - 14.00 
Relaksacja 

 

 

13.00 - 14.30 
Leżakowanie 

gr młodsza 

13.00 - 14.00 
Relaksacja 

 

 

13.00 - 14.20 
Leżakowanie 

gr młodsza 

 

13.00 - 14.00 
Relaksacja 

 

 

13.00 - 14.30 
Leżakowanie 

gr młodsza 

13.00 - 14.00 
Relaksacja 

 

 

13.00 - 14.30 
Leżakowanie 

gr młodsza 

13.00-14.00 
Relaksacja 

 

 

13.00-14.30 
Leżakowanie 

gr młodsza 14.00 - 14.30 
Grafomotoryka 

14.00 - 14.20 
"Szkoła tuż, tuż" 

14.00 - 14.30 
Grafomotoryka 

14.00 - 14.30 
"Szkoła tuż, tuż" 

14.00 - 14.30 

"A,B,C" 

14.30 - 15.00 

„Super Simple Learning" 

14.20 - 14.50 

„Super Simple Learning" 

14.30 - 15.00 

„Super Simple Learning" 

14.30 - 15.00 

„Super Simple Learning" 

14.30 - 15.00 

„Super Simple Learning" 

15.00 - 15.30 

Podwieczorek 

14.50 - 15.15 

Podwieczorek 

15.00 - 15.30 

Podwieczorek 

15.00 - 15.30 

Podwieczorek 

15.00 - 15.30 

Podwieczorek 

15.30 - 16.00 

"A,B,C" 

15:15 - 16.00 

Zajęcia taneczne 

Hip-Hop 

15.30 - 16.30 

"Zajęcia artystyczno - plastyczne" 

Pedagogika zabawy 

"Zabawy z kolorową chustą Klanza" 

15:30 - 16.00 

Mini  

Dyskoteka 

15:30 

Zabawy dowolne 

 



  
Glottodydaktyka - to specjalna edukacja językowa bardzo małych dzieci, której celem jest dobre przygotowanie do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego 

czytania ze zrozumieniem, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. ( Zajęcia prowadzi licencjonowany nauczyciel ). 

Mini Dyskoteka - to aktywność ruchowa przy ulubionych utworach w języku angielskim. Zajęcia wprowadzają w radosny nastrój, stanowią atrakcję i rozrywkę, przyczyniają się do 

dobrego samopoczucia, dają dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływają na kształtowanie cech motorycznych. 

Little English- zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego. 

Edukacja matematyczna – to zabawy/gry dydaktyczne spełniające ogromną rolę w rozwijaniu kompetencji matematycznych dzieci. Kształtują pojęcia matematyczne, pomagają w 

zdobywaniu doświadczeń w zakresie działań matematycznych, ćwiczą technikę rachunkową, umożliwiają zrozumienie trudnych pojęć matematycznych. 

Mała kaligrafia - ćwiczenia usprawniające rękę piszącą / ruchy dłoni i palców / - zajęcia mające na celu wyćwiczenie precyzyjnego pisania liter.  

Doskonalenie  prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. 

Projekty badawcze - Metoda projektów badawczych zakłada, że zdobywanie wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą nauczyciela nie 

jest nauczanie, ale koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej tak, aby dzieci samodzielnie zdobywały wiedzę. Poprzez podejście projektowe dzieci uczą się 

logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy przez eksperymentowanie, wyciąganie wniosków. 

Zabawy usprawniające funkcje wzrokowo – słuchowe - ruchowe - ćwiczenia mające na celu koordynację wzrokowo- słuchowo -ruchową, czyli zdolność do zharmonizowania ruchów 

gałek ocznych z ruchami całego ciała lub z którąś z jego części i słuchu. Koordynacja ta jest podstawą zdolności do każdej pracy i uczenia się. 

Projekt "Czytające Przedszkole" - projekt zakłada codzienne czytanie dzieciom wybranej książki, przez 20 minut dziennie. 

Super Simple Learning - zabawy zorganizowane, prowadzone w języku angielskim. 

"A,B,C" - zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania. 

"Zajęcia artystyczno - plastyczne " - autorski projekt Barbary Pacześnej. Podczas zajęć stosowane są różne techniki - rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i inne przejawy tzw. 

sztuki dziecka, doskonalące sprawność manualną. W czasie zajęć dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik 

plastycznych przy muzyce relaksacyjnej.  

Sensoplastyka - (zajęcia z elementami integracji sensorycznej) - to szczególna plastyka sensoryczna, pływająca na stymulacje wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, 

smaku. Opiera się na ekologicznych materiałach (produktach spożywczych, naturalnych barwnikach) Pozwala dzieciom poznawać różne faktury oraz całą paletę ekologicznych barw. 

Grafomotoryka - ćwiczenia grafomotoryczne pozwalają korygować nieprawidłową technikę rysowania i stymulują polisensorycznie, tzn. oddziałują na wszystkie zmysły dziecka. 

Przygotowują dzieci do opanowania umiejętności pisania. 

Pedagogika zabawy "Zabawy z kolorową chustą Klanza" - Zabawy łączące wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają dziecko w radosny nastrój i odprężenie. 

Zabawy konstrukcyjno manipulacyjne - Zabawy poprawiające sprawność manualną dziecka oraz rozbudzające jego kreatywność. Polegają na budowaniu, wytwarzaniu czegoś nowego. 

Zabawy tego typu doskonalą rozwój spostrzegawczo-ruchowy. Wyzwalają pomysłowość, wdrażają do skupienia uwagi, uczą obserwacji. 

Gimnastyka buzi i języka - Ćwiczenia grupowe usprawniające narządy mowy, a w szczególności język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia.  

 


