
Plan dnia Poniedziałek 
 (04.01) 

Wtorek 
(05.01) 

Środa (06.01) 
/Dzień wolny, 

święto/ 

Czwartek 
(07.01) 

Piątek 
(08.01) 

8.00 - 8.15 Przyprowadzanie dzieci Przyprowadzanie dzieci  Przyprowadzanie dzieci Przyprowadzanie dzieci 

8.15 - 8.45 Drugie śniadanie Drugie śniadanie  Drugie śniadanie Drugie śniadanie 

8:45 - 10.45 Zajęcia sportowe na 
lodowisku/świeżym 

powietrzu 

Zajęcia sportowe na 
lodowisku/świeżym 

powietrzu 

 Zajęcia sportowe na 
lodowisku/świeżym 

powietrzu 

Zajęcia sportowe na 
lodowisku/świeżym 

powietrzu 

10.45 - 11.45 Gry planszowe/zajęcia 
wyciszające 

Gry planszowe/zajęcia 
wyciszające 

 Gry planszowe/zajęcia 
wyciszające 

Gry planszowe/zajęcia 
wyciszające 

11.45 - 12.00 Porządki w sali/ 
przygotowanie do 

obiadu  

Porządki w sali/ 
przygotowanie do obiadu 

 Porządki w sali/ 
przygotowanie do obiadu 

Porządki w sali/ 
przygotowanie do 

obiadu 

12.00 - 12.30 Obiad Obiad  Obiad Obiad 

12:30 – 14:30 I: owsiane ciasteczka – 
pieczenie zdrowych 
ciasteczek z płatków 
owsianych z dodatkiem 
suszonych owoców i 
miodu 

I: warsztaty naukowe 
„Wulkan w kuchni” 
Dwutlenek węgla  
w służbie sztuki 
kulinarnej, prezentacja. 
Samodzielne wykonanie 
Stworka rękawiczkowego 
(doświadczenie z użyciem 
drożdży, cukru i ciepłej 
wody).  

  I: wspólna nauka i zabawa 
doskonaląca znajomość 
języka angielskiego 
Snowball throw game - 
winter math and literacy 
activities.  

I: zajęcia 
podróżnicze(najważniej
sze informacje o 
danym kraju, 
roślinność, zwierzęta, 
charakterystyczne 
budowle, jak wygląda 
nauka w tym kraju, 
podstawowe zwroty  
w danym języku i praca 
plastyczno-techniczna 

 II: wspólna nauka i 
zabawa doskonaląca 
znajomość języka 
angielskiego Snowball 
throw game - winter 

II: zajęcia podróżnicze 
(najważniejsze informacje 
o danym kraju, roślinność, 
zwierzęta, 
charakterystyczne 

 II: owsiane ciasteczka – 
pieczenie zdrowych 
ciasteczek z płatków 
owsianych z dodatkiem 

II: warsztaty naukowe 
„Wulkan w kuchni” 
Dwutlenek węgla  
w służbie sztuki 
kulinarnej, prezentacja. 



math and literacy 
activities 

budowle, jak wygląda 
nauka w tym kraju, 
podstawowe zwroty  
w danym języku i praca 
plastyczno-techniczna)   
  

suszonych owoców i 
miodu /B. Nowakowska/ 

Samodzielne 
wykonanie Stworka 
rękawiczkowego 
(doświadczenie z 
użyciem drożdży, cukru 
i ciepłej wody).  

 III: warsztaty naukowe 
„Wulkan w kuchni” 
Dwutlenek węgla  
w służbie sztuki 
kulinarnej, prezentacja. 
Samodzielne 
wykonanie Stworka 
rękawiczkowego 
(doświadczenie z 
użyciem drożdży, cukru 
i ciepłej wody 

III:  owsiane ciasteczka – 
pieczenie zdrowych 
ciasteczek z płatków 
owsianych z dodatkiem 
suszonych owoców i 
miodu  
 

 III: zajęcia 
podróżnicze(najważniejsz
e informacje o danym 
kraju, roślinność, 
zwierzęta, 
charakterystyczne 
budowle, jak wygląda 
nauka w tym kraju, 
podstawowe zwroty  
w danym języku i praca 
plastyczno-techniczna)   

III:  wspólna nauka  
i zabawa doskonaląca 
znajomość języka 
angielskiego Snowball 
throw game - winter 
math and literacy 
activities. / 

 IV:  zajęcia 
podróżnicze(najważniej
sze informacje o 
danym kraju, 
roślinność, zwierzęta, 
charakterystyczne 
budowle, jak wygląda 
nauka w tym kraju, 
podstawowe zwroty  
w danym języku i praca 
plastyczno-
techniczna)   

IV: Wspólna nauka 
 i zabawa doskonaląca 
znajomość języka 
angielskiego Snowball 
throw game - winter math 
and literacy activities.  

 IV: warsztaty naukowe 
„Wulkan w kuchni” 
Dwutlenek węgla  
w służbie sztuki 
kulinarnej, prezentacja. 
Samodzielne wykonanie 
Stworka rękawiczkowego 
(doświadczenie z użyciem 
drożdży, cukru i ciepłej 
wody).   

IV: owsiane ciasteczka 
– pieczenie zdrowych 
ciasteczek z płatków 
owsianych z dodatkiem 
suszonych owoców i 
miodu   

14.30 – 15.30 Zajęcia na świeżym 
powietrzu/zajęcia na 
hali sportowej/gry i 

Zajęcia na świeżym 
powietrzu/zajęcia na hali 
sportowej/gry i zabawy 
integracyjne w salach 

 Zajęcia na świeżym 
powietrzu/zajęcia na hali 
sportowej/gry i zabawy 
integracyjne w salach 

Zajęcia na świeżym 
powietrzu/zajęcia na 
hali sportowej/gry i 



zabawy integracyjne w 
salach 

zabawy integracyjne w 
salach 

15.30 – 16.00 Rozchodzenie się dzieci 
do domu 

Rozchodzenie się dzieci 
do domu 

 Rozchodzenie się dzieci 
do domu 

Rozchodzenie się dzieci 
do domu 

Grupy: I. Bernadetta Nowakowska 

             II. Magdalena Kleszczewska 

             III. Małgorzata Jaworska  

             IV. Łucja Wiśnik  


