PLAN DNIA

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci
Poranne czynności higieniczno - sanitarne
Zabawa swobodna
Czynności organizacyjne

Wczesnym rankiem do przedszkola idzie, Adaś, Marta, Ola. Już od
progu uśmiech Pani – cieszy się, że jest już z nami

8:00 – 8:30

Poranna gimnastyka
Ćwiczenia buzi i języka
Zabawy ruchowe

Gimnastyka fajna sprawa dla nas wszystkich to zabawa.

8:30 – 9:30

9:30 – 11:00

9:55-10:25

Przygotowanie do śniadania
Śniadanie

Zajęcia dydaktyczne
Zajęcia plastyczne
Zabawy z chustą animacyjną, zabawy przy
muzyce, rymowanki i piosenki
Pobyt na placu zabaw
Spacery, wycieczki
J. angielski grupa „Sówki”(poniedziałek)
J. angielski grupa „Sówki”(czwartek)

10:40-11:10
10:40-11:10
10:00-10:30

Religia grupa „Sówki”(środa)
Religia grupa „Sówki”(piątek)

10:45-11:00

J. angielski grupa „Kangurki: (wtorek)
J. angielski grupa „Kangurki” (piątek)

9:50-10:05
10:45-11:00

Teraz rączki myć pora. Na śniadanie Pani woła. Mleko, kawa to
przysmaki. Zdrowe chcą być przedszkolaki

J. angielski grupa „Tygryski” (wtorek)

Na zajęcia przyszedł czas. Mądry chce być każdy z nas.
Wiersz, piosenka i zagadki, tańczyć mogą wszystkie dziatki. Lub w
ogrodzie w piłkę gramy, z piasku budujemy tamy

J. angielski grupa „Tygryski” (czwartek)
10:00-10:15
11:00-11:15

J. angielski grupa „Puchatki” (wtorek)
J. angielski grupa „Puchatki (czwartek)

10:15-10:30

11:00-12:00

Przygotowanie do obiadu
Obiad

Już obiadek pachnie ładnie, trzeba ręce myć dokładnie. Dyżurny
talerze rozkłada do obiadku siada gromadka.

12:00– 13:00

Relaksacja – Kangurki, Puchatki
Słuchanie bajek, muzyki, odpoczynek
Zabawy swobodne

Czas odpocząć, wrażeń masę. Dobrze zmrużyć oko czasem.
Poleżymy – odpoczniemy, bajkę także słuchać chcemy.
I znów pora zabawy. Gry planszowe, układanki, klej, nożyczki,
wycinanki.

Przygotowanie do posiłku
Zupka

Wybuchła dyskusja, która z zup królową
Ja na pierwszym miejscu, daję pomidorową
Delikatna w smaku, zmysłowa w przełyku
I cała jej magia zamknięta w talerzyku.

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

Zajęcia popołudniowe:
Zajęcia ruchowe - projekt edukacyjny
„Zabawy podwórkowe”
Zajęcia z kodowania- „Uczymy dzieci
Programować”
Zajęcia muzyczne- projekt edukacyjny
„Muzyka to matematyka”
Zajęcia realizowane innowacje pedagogiczną
„Jak Przedszkolak został Strażakiem”
Zajęcia realizowane w ramach programu
„Cyfrowa Podróż z Avatarem”
Zajęcia realizowane w ramach programu
dotyczącego preorientacji zawodowej
„Kim będę w przyszłości”

Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.

15:00 – 17:00

Zajęcia realizowane w ramach programu
„Zabawa sztuką”
Zajęcia przyrodnicze - projekt edukacyjny
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Bajkoterapia- projekt „Bajkowa Wyprawa”;
projekt „Magiczna Moc Bajek”
Zajęcia plastyczne- kółko plastyczne
„PLASTUŚ”
Zabawy swobodne w wybranych kącikach
tematycznych
Odbiór dzieci.

Roześmiane buzie,
wesołe oczęta.
Kto tutaj przychodzi,
zawsze nas pamięta.
U nas się pobawisz
i nauczysz wiele,
a z każdą minutą
będzie Ci weselej.

