Tygodniowy plan dnia dla grupy „Tygryski” (grupa dzieci powyżej 1,5 lat) na rok 2016/2017
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30-8:30

7:30-8:30

7:30-8:30

7:30-8:30

7:30-8:30

schodzenie się

schodzenie się

schodzenie się

schodzenie się

schodzenie się

dzieci; zabawy wg

dzieci; zabawy wg

dzieci; zabawy wg

dzieci; zabawy wg

dzieci; zabawy wg

zainteresowań

zainteresowań

zainteresowań

zainteresowań

zainteresowań

8:30-8:45

8:30-8:45

8:30-8:45

8:30-8:45

8:30-8:45

rytmika z

rytmika z

rytmika z

rytmika z

rytmika z

elementami

elementami

elementami

elementami

elementami

korektywy

korektywy

korektywy

korektywy

korektywy

8:45-9:30

8:45-9:30

8:45-9:30

8:45-9:30

8:45-9:30

czynności

czynności

czynności

czynności

czynności

higieniczne/

higieniczne/

higieniczne/

higieniczne/

higieniczne/

śniadanko

śniadanko

śniadanko

śniadanko

śniadanko

9:30-10:15

9:30-10:15

9:30-10:15

9:30-10:15

9:30-10:15

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia

tematyczne

tematyczne

tematyczne

tematyczne

tematyczne

10:20-10:50

10:20-10:50

10:20-10:50

10:20-10:50

10:20-10:50

Zabawy w

Zabawy w

Zabawy w

Zabawy w

Zabawy w

ogrodzie/zabawa

ogrodzie/zabawa

ogrodzie/zabawa

ogrodzie/zabawa

ogrodzie/zabawa

swobodna w sali

swobodna w sali

swobodna w sali

swobodna w sali

swobodna w sali

11:00-11:30

11:00-11:30

11:00-11:30

11:00-11:30

11:00-11:30

Zajęcia

zajęcia i zabawy

Zajęcia

zajęcia z

zajęcia z języka

umuzykalniające

relaksacyjne przy

umuzykalniające

logorytmiki

angielskiego

„Violinki”

muzyce poważnej

„Violinki”

11:30-12:00

11:30-12:00

11:30-12:00

11:30-12:00

11:30-12:00

przygotowanie do

przygotowanie do

przygotowanie do

przygotowanie do

przygotowanie do

obiadku/zupka/czy

obiadku/zupka/czy

obiadku/zupka/czy

obiadku/zupka/czy

obiadku/zupka/czy

nności higieniczne

nności higieniczne

nności higieniczne

nności higieniczne

nności higieniczne

12:00-14:30

12:00-14:30

12:00-14:30

12:00-14:30

12:00-14:30

odpoczynek

odpoczynek

odpoczynek

odpoczynek

odpoczynek

poobiedni przy

poobiedni przy

poobiedni przy

poobiedni przy

poobiedni przy

muzyce

muzyce

muzyce

muzyce

muzyce

relaksacyjnej

relaksacyjnej

relaksacyjnej

relaksacyjnej

relaksacyjnej

14:30-15:15

14:30-15:15

14:30-15:15

14:30-15:15

14:30-15:15

obiadek-drugie

obiadek-drugie

obiadek-drugie

obiadek-drugie

obiadek-drugie

danie/czynności

danie/czynności

danie/czynności

danie/czynności

danie/czynności

higieniczne

higieniczne

higieniczne

higieniczne

higieniczne

15:15-15:45

15:15-15:45

15:15-15:45

15:15-15:45

15:15-15:45

Zajęcia plastyczno

Zajęcia metodą

Zajęcia Kulturowe

Zajęcia

Dziecięce

- manualne

ruchu

umuzykalniające

masażyki metodą

rozwijającego

metodą Gordona

M.Bogdanowicz

W.Sherborne
15:45-16:15

15:45-16:15

15:45-16:15

15:45-16:15

15:45-16:15

Poczytaj mi

Poczytaj mi

Poczytaj mi

Poczytaj mi

Poczytaj mi

ciociu…

ciociu…

ciociu…

ciociu…

ciociu…

16:20-16:40

16:20-16:40

16:20-16:40

16:20-16:40

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

Podwieczorek

16:40-17:30

16:40-17:30

16:40-17:30

16:40-17:30

Zabawy

Zabawy

Zabawy

Zabawy

stolikowe/czytanie

stolikowe/czytanie

stolikowe/czytanie

stolikowe/czytanie

książeczek/zabaw

książeczek/zabaw

książeczek/zabaw

książeczek/zabaw

y swobodne

y swobodne

y swobodne

y swobodne

16:20-16:40
Podwieczorek
16:40-17:30
Zabawy
stolikowe/czytanie
książeczek/zabaw
y swobodne

