
 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJEĆ GRUPA KRASNOLUDKI 

 

 

GODZ. 
PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

7.30-

8.00 

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy dowolnie podejmowane przez dzieci służące realizacji własnych 

pomysłów 

8.00-

8.15 

Spotkanie w kręgu, zabawa na powitanie, sprawdzenie obecności, zabawy integrujące całą grupę, zabawy dydaktyczne 

nawiązujące do zadań realizowanych w trakcie  zadań edukacyjnych 

8.15-

8.30 

Gimnastyka twórcza  

R.Labana, z 

elementami rytmiki, 

improwizacje  ruchowe 

do piosenek i wierszy. 

Ćwiczenia z zakresu 

grafomotoryki, 

opowieści ruchowe, 

zabawy utrwalające 

poznane pojęcia w 

języku angielskim. 

Zabawy rytmiczne 

wykorzystujące 

metody C. Orffa ruch- 

muzyka-słowo 

ćwiczenia 

artykulacyjne i 

usprawniające aparat 

mowy. 

Zabawy  muzyczne z 

treścią  wg 

opracowania Klanza, 

ćwiczenia i zabawy 

logarytmiczne, 

Zabawy ruchowe wg W. 

Sherborne, gry 

dydaktyczne, ćwiczenia i 

zabawy rozwijające 

spostrzegawczość, 

koordynację wzrokowo-

ruchową , analizę i syntezę 

słuchową, zabawy  z 

językiem angielskim 

8.30-

8.50 

Zabawy dowolnie podejmowane przez dzieci służące realizacji ich pomysłów 

8.50-

9.00 

Sprzątanie sali zajęć ,przygotowanie do zajęć edukacyjnych z całą grupą 

9.00-

9.45 

Realizacja zadań edukacyjnych  z całą grupą rozwijających aktywności dziecięce wg programu edukacji przedszkolnej „Nasze 

przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej.  

Prowadzenie zajęć rozwijających procesy poznawcze: ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne, ćwiczenia  m.in.pamięci i 

koncentracji   uwagi, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich, eksperymenty i zabawy badawcze z 

wykorzystaniem różnorodnych materiałów przyrodniczych, zajęcia plastyczne i techniczne, zajęcia ruchowe: ćwiczenia 

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

własnych kompozycji muzycznych wykorzystujących instrumenty. 

9.45-

10.15 

Sprzątanie sali po zajęciach, przygotowanie do śniadania, mycie rąk, czynności samoobsługowe i higieniczne. 

10.15- Śniadanie 



10.45   

10.45-

11.15 

Swobodne zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań, praca  indywidualna wspierająca rozwój dziecka, rozmowy 

kierowane w małych zespołach, 

11.15-

12.00 

Przy sprzyjającej pogodzie rekreacyjny spacer lub zabawy ruchowe na placu zabaw, wycieczki edukacyjne. 

W razie niepogody zabawy z wykorzystaniem przyrządów w sali zabaw ruchowych. 

12.00-

12.20. 

Gry i zabawy 

stolikowe, dowolna 

ekspresja plastyczna, 

słuchanie opowiadań i 

bajek, 

Relaksacja przy 

muzyce, zabawy 

odprężające,  

 

 

Zabawy  w teatr 

odtwarzające 

wysłuchane historyjki 

z wykorzystaniem  

mimiki, sylwet,  

pacynek 

Zabawy służące 

realizacji pomysłów 

dzieci, zabawy 

dydaktyczne i twórcze 

 

Zabawy konstrukcyjne, 

masażyki  relaksacyjne i 

ćwiczenia oddechowe, 

słuchanie opowiadań 

nauczyciela na podstawie 

literatury dziecięcej 

 

 

12.20-

12.30 

Spotkanie w kręgu podsumowujące wydarzenia dnia. Wypowiedzi dzieci na temat czasu spędzonego w przedszkolu, 

przypomnienie zadań, które zostały zrealizowane , utrwalenie wiersza lub piosenki. Zabawa ruchowo-muzyczne a na 

pożegnanie.  

12.30 Rozchodzenie się dzieci 
 

 

Zajęcia z j. angielskiego:   poniedziałek    10.45-11.00 

                                            czwartek            8.55- 9.10 

 

Dyżur psychologa :           poniedziałek       9.30-10.30  


