
 

ROZKŁAD DNIA MAŁYCH AGENTÓW 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
6.45 – 8.00 Schodzenie się dzieci – 

grupy łączone 
Schodzenie się dzieci – 

grupy łączone 
Schodzenie się dzieci – 

grupy łączone 
Schodzenie się dzieci – 

grupy łączone 
Schodzenie się dzieci – grupy łączone 

8.00 – 8.30 Poranne ćwiczenia 
gimnastyczne w grupach 

Poranne ćwiczenia 
gimnastyczne w grupach 

Poranne ćwiczenia 
gimnastyczne w grupach 

Poranne ćwiczenia 
gimnastyczne w grupach 

Poranne ćwiczenia gimnastyczne w 
grupach 

8.30 – 9.00 Czynności 
samoobsługowe, 

śniadanie, przygotowanie 
do zajęć 

Czynności 
samoobsługowe, 

śniadanie, przygotowanie 
do zajęć 

Czynności 
samoobsługowe, 

śniadanie, przygotowanie 
do zajęć 

Czynności samoobsługowe, 
śniadanie, przygotowanie 

do zajęć 

Czynności samoobsługowe, śniadanie, 
przygotowanie do zajęć 

9.00 – 10.00 Zajęcia wynikające z 
podstawy programowej 

• BASEN / co 2 tydzień  
(9.00 - 10.00) 

• Zajęcia wynikające z 
podstawy 
programowej 

 

Zajęcia wynikające z 
podstawy programowej 

Zajęcia wynikające z 
podstawy programowej 

Zajęcia wynikające z podstawy 
programowej 

10.00 – 10.15  
Zabawy swobodne 

 
Zabawy swobodne 

 
Zabawy swobodne 

 
 
 

Rytmika 
10.15 – 11.00 GIMNASTYKA 

SPORTOWA 
ANGIELSKI W ZABAWIE  GIMNASTYKA 

KOREKCYJNA 
ANGIELSKI 

11.00 – 11.30 Zabawy swobodne i 
inspirowane przez 
nauczyciela / praca 

indywidualna z dzieckiem 

Zajęcia wynikające z 
podstawy programowej/ 

Zabawy swobodne i 
inspirowane przez 

nauczyciela 

Zabawy swobodne i 
inspirowane przez 
nauczyciela / praca 

indywidualna z dzieckiem 

Zabawy swobodne i 
inspirowane przez 
nauczyciela / praca 

indywidualna z dzieckiem 

Zabawy swobodne i inspirowane przez 
nauczyciela 

11.30 – 12.00 Czynności 
samoobsługowe, obiad I 

danie 

Czynności 
samoobsługowe, obiad I 

danie 

Czynności 
samoobsługowe, obiad I 

danie 

Czynności samoobsługowe, 
obiad I danie 

Czynności samoobsługowe, obiad I 
danie 

12.00 – 12.30 Poznajemy język 
hiszpański. 

Hiszpański na wesoło w 
zajęciach muzyczno – 

ruchowych. 

• Podróż po Hiszpanii 
Koło plastyczne 
(12.00 – 13.00) 

• Zajęcia indywidualne 
z dziećmi  
wymagającymi 
wsparcia. 

ZAJĘCIA TANECZNE (12.00 
– 13.00) 

„Klucz do uczenia się”- 
Program literacki. 
Zabawa w teatr. 

  



12.30– 13.30 Pobyt dzieci na świeżym 
powietrzu, organizowanie 
gier i zabaw ruchowych, 

obserwacji 
przyrodniczych, prac 

gospodarczych, 
porządkowych, zabawy 

swobodne, spacery 

Pobyt dzieci na świeżym 
powietrzu, organizowanie 
gier i zabaw ruchowych, 

obserwacji 
przyrodniczych, prac 

gospodarczych, 
porządkowych, zabawy 

swobodne, spacery 

Pobyt dzieci na świeżym 
powietrzu, organizowanie 
gier i zabaw ruchowych, 

obserwacji 
przyrodniczych, prac 

gospodarczych, 
porządkowych, zabawy 

swobodne, spacery 

Pobyt dzieci na świeżym 
powietrzu, organizowanie 
gier i zabaw ruchowych, 

obserwacji przyrodniczych, 
prac gospodarczych, 

porządkowych, zabawy 
swobodne, spacery 

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, 
organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

obserwacji przyrodniczych, prac 
gospodarczych, porządkowych, zabawy 

swobodne, spacery 

13.30 – 14.00 Czynności 
samoobsługowe, obiad II 

danie 

Czynności 
samoobsługowe, obiad II 

danie 

Czynności 
samoobsługowe, obiad II 

danie 

Czynności samoobsługowe, 
obiad II danie 

Czynności samoobsługowe, obiad II 
danie 

14.00 – 14.30 • Poznajemy grę na 
flażoletach – 
 1 grupa 

• Zabawy na dużej 
Sali 

• Poznajemy grę na 
flażoletach 
 2 grupa 

• Zabawy na dużej 
Sali 

• „Klucz do uczenia 
się”  konstrukcje – 1 

grupa / 
• Zabawy na dużej 

Sali  

• „Klucz do uczenia się” 
konstrukcje – 2 grupa  

• Zabawy na dużej Sali  
 

 
Poznajemy tajemnice ludzkiego ciała. 

 
„Było sobie życie” 

 

14.30 – 15.00 Łączenie grup –  
Zabawa na dużej sali 

Łączenie grup –  
Gry i zabawy ruchowe 

Łączenie grup –  
Zabawa na dużej Sali 

 

 
Taneczne układy ruchowe 

Łączenie grup – 
 „Było sobie życie” 

15.00 – 15.15 Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek 
15.15 – 15.45  

Taneczne układy 
ruchowe 

 

 
Zabawy swobodne w 
kącikach tematycznch 

 
Taneczne układy 

ruchowe 

 
Zabawy swobodne w 
kącikach tematycznch 

 
Zabawy swobodne w kącikach 

tematycznch 

15.45 – 16.30  Zabawy swobodne w 
kącikach tematycznch 

Zabawy swobodne w 
kącikach tematycznch 

 


