
Tygodniowy rozkład zajęć grupy I – Mróweczki 

 

Poniedziałek 
 

Wtorek Środa Czwartek Piątek 

5.30 – 6.30 
Schodzenie się dzieci – grupa 
łączona, zabawy w kącikach 

zainteresowań. 
 

5.30 – 6.30 
Schodzenie się dzieci – grupa 
łączona, zabawy w kącikach 

zainteresowań. 
 

5.30 – 7.00 
Schodzenie się dzieci – grupa 
łączona, zabawy w kącikach 

zainteresowań. 
 

5.30 – 6.30 
Schodzenie się dzieci – grupa 
łączona, zabawy w kącikach 

zainteresowań. 
 

5.30 – 7.00 
Schodzenie się dzieci – grupa 
łączona, zabawy w kącikach 

zainteresowań. 
 

6.30 – 8.00 
Zabawy tematyczne, 

konstrukcyjne, gry i zabawy 
dydaktyczne, prace 

porządkowe. 
 

6.30 – 8.00 
Zabawy tematyczne, 

konstrukcyjne, gry i zabawy 
dydaktyczne, prace 

porządkowe. 
 

7.00 – 8.00 
Zabawy tematyczne, 

konstrukcyjne, gry i zabawy 
dydaktyczne, prace 

porządkowe. 
 

6.30 – 8.00 
Zabawy tematyczne, 

konstrukcyjne, gry i zabawy 
dydaktyczne, prace 

porządkowe. 
 

7.00 – 8.00 
Zabawy tematyczne, 

konstrukcyjne, gry i zabawy 
dydaktyczne, prace 

porządkowe. 
 

8.00 – 8.15 
Zabawy i ćwiczenia ruchowe. 

 

8.00 – 8.15 
Zabawy i ćwiczenia ruchowe. 

 

8.00 – 8.15 
Religia. 

 

8.00 – 8.15 
Religia. 

 

8.00 – 8.15 
Zabawy i ćwiczenia ruchowe. 

 

8.15 – 8.30 
Czynności higieniczne. 

 

8.15 – 8.30 
Czynności higieniczne. 

 

8.15 – 8.30 
Czynności higieniczne. 

 

8.15 – 8.30 
Czynności higieniczne. 

 

8.15 – 8.30 
Czynności higieniczne. 

 

8.30 – 8.45 
Śniadanie. 

 

8.30 – 8.45 
Śniadanie. 

 

8.30 – 8.45 
Śniadanie. 

 

8.30 – 8.45 
Śniadanie. 

 

8.30 – 8.45 
Śniadanie. 

 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne oraz 

przygotowanie do zajęć. 
 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne oraz 

przygotowanie do zajęć. 
 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne oraz 

przygotowanie do zajęć. 
 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne oraz 

przygotowanie do zajęć. 
 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne oraz 

przygotowanie do zajęć. 
 

9.00 – 9.15 
Zajęcia dydaktyczne  

z zakresu mowy i myślenia  

9.00 – 9.15 
Zajęcia dydaktyczne  

z zakresu mowy i myślenia  

9.00 – 9.15 
Zajęcia dydaktyczne  

z zakresu mowy i myślenia 

9.00 – 9.15 
Zajęcia dydaktyczne  

z zakresu mowy i myślenia  

9.00 – 9.15 
Zajęcia dydaktyczne  

z zakresu mowy i myślenia  



z elementami matematyki, 
przyrody, plastyczne, 
ruchowe, muzyczne. 

Wybrane zajęcia odbywają 
się codziennie zgodnie  

z programem nauczania. 
 

z elementami matematyki, 
przyrody, plastyczne, 
ruchowe, muzyczne. 

Wybrane zajęcia odbywają 
się codziennie zgodnie  

z programem nauczania. 
 

 z elementami matematyki, 
przyrody, plastyczne, 
ruchowe, muzyczne. 

Wybrane zajęcia odbywają 
się codziennie zgodnie  

z programem nauczania. 
 

z elementami matematyki, 
przyrody, plastyczne, 
ruchowe, muzyczne. 

Wybrane zajęcia odbywają 
się codziennie zgodnie  

z programem nauczania. 
 

z elementami matematyki, 
przyrody, plastyczne, 
ruchowe, muzyczne. 

Wybrane zajęcia odbywają 
się codziennie zgodnie  

z programem nauczania. 
 

9.15 – 9.30 
Czynności higieniczne. 

 

9.15 – 9.30 
Język angielski. 

 

9.15 – 9.30 
Czynności higieniczne. 

 

9.15 – 9.30 
Czynności higieniczne. 

 

9.15 – 9.30 
Język angielski. 

9.30 – 10.00 
Owocowa przekąska i woda. 
Zabawy wg pomysłów dzieci 

na dywanie i w kącikach 
tematycznych, tworzenie 

sytuacji rozwijających 
indywidualne zdolności 

 i zainteresowania dzieci. 
 

9.30 – 9.40 
Czynności higieniczne. 

 
9.40 – 10.00 

Owocowa przekąska i woda. 
Zabawy wg pomysłów dzieci 

na dywanie i w kącikach 
tematycznych, tworzenie 

sytuacji rozwijających 
indywidualne zdolności  
i zainteresowania dzieci. 

 

9.30 – 10.00 
Owocowa przekąska i woda. 
Zabawy wg pomysłów dzieci 

na dywanie i w kącikach 
tematycznych, tworzenie 

sytuacji rozwijających 
indywidualne zdolności  
i zainteresowania dzieci. 

 

9.30 – 10.00 
Owocowa przekąska i woda. 
Zabawy wg pomysłów dzieci 

na dywanie i w kącikach 
tematycznych, tworzenie 

sytuacji rozwijających 
indywidualne zdolności 

 i zainteresowania dzieci. 
 

9.30 – 9.40 
Czynności higieniczne. 

 
9.30 – 10.00 

Owocowa przekąska i woda. 
Zabawy wg pomysłów dzieci 

na dywanie i w kącikach 
tematycznych, tworzenie 

sytuacji rozwijających 
indywidualne zdolności  
i zainteresowania dzieci. 

 

10.00 – 10.10 
Przygotowanie do spaceru. 

 

10.00 – 10.10 
Przygotowanie do spaceru. 

 

10.00 – 10.10 
Przygotowanie do spaceru. 

 

10.00 – 10.10 
Przygotowanie do spaceru. 

 

10.00 – 10.10 
Przygotowanie do spaceru. 

 

10.10 – 10.30 
Pobyt na świeżym powietrzu. 

 

10.10 – 10.45 
Pobyt na świeżym powietrzu. 

 

10.10 – 10.45 
Pobyt na świeżym powietrzu. 

 

10.10 – 10.45 
Pobyt na świeżym powietrzu. 

 

10.10 – 10.45 
Pobyt na świeżym powietrzu. 

 

10.30 – 10.45 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w szatni  
i w łazience. 

10.45 – 11.00 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w szatni  
i w łazience. 

 

10.45 – 11.00 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w szatni  
i w łazience. 

 

10.45 – 11.00 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w szatni  
i w łazience. 

 

10.45 – 11.00 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w szatni  
i w łazience. 

 



10.45 – 11.20 
Zabawy rytmiczne, 

inscenizowane ruchem, 
utrwalenie piosenek, 

wierszyków, masażyki. 
 

11.00 – 11.20 
Zabawy rytmiczne, 

inscenizowane ruchem, 
utrwalenie piosenek, 

wierszyków, masażyki. 
 

11.00 – 11.20 
Zabawy rytmiczne, 

inscenizowane ruchem, 
utrwalenie piosenek, 

wierszyków, masażyki. 
 

11.00 – 11.20 
Zabawy rytmiczne, 

inscenizowane ruchem, 
utrwalenie piosenek, 

wierszyków, masażyki. 
 

11.00 – 11.20 
Zabawy rytmiczne, 

inscenizowane ruchem, 
utrwalenie piosenek, 

wierszyków, masażyki. 
 

11.20 – 11.30 
Czynności higieniczne. 

 

11.20 – 11.30 
Czynności higieniczne. 

 

11.20 – 11.30 
Czynności higieniczne. 

 

11.20 – 11.30 
Czynności higieniczne. 

 

11.20 – 11.30 
Czynności higieniczne. 

 

11.30 – 12.00 
Obiad. 

 

11.30 – 12.00 
Obiad. 

 

11.30 – 12.00 
Obiad. 

 

11.30 – 12.00 
Obiad. 

 

11.30 – 12.00 
Obiad. 

 

12.00 – 12.30 
Czynności higieniczne, 

samoobsługowe – 
przygotowanie do 

leżakowania. 

12.00 – 12.30 
Czynności higieniczne, 

samoobsługowe – 
przygotowanie do 

leżakowania. 
 

12.00 – 12.30 
Czynności higieniczne, 

samoobsługowe – 
przygotowanie do 

leżakowania. 
 

12.00 – 12.30 
Czynności higieniczne, 

samoobsługowe – 
przygotowanie do 

leżakowania. 

12.00 – 12.30 
Czynności higieniczne, 

samoobsługowe – 
przygotowanie do 

leżakowania. 
 

12.30 – 13.40 
Odpoczynek, relaksacja, 

słuchanie muzyki, 
relaksacyjnej, bajek 

czytanych przez 
nauczycielkę. 

 

12.30 – 13.40 
Odpoczynek, relaksacja, 

słuchanie muzyki, 
relaksacyjnej, bajek 

czytanych przez 
nauczycielkę. 

 

12.30 – 13.40 
Odpoczynek, relaksacja, 

słuchanie muzyki, 
relaksacyjnej, bajek 

czytanych przez 
nauczycielkę. 

 

12.30 – 13.40 
Odpoczynek, relaksacja, 

słuchanie muzyki, 
relaksacyjnej, bajek 

czytanych przez 
nauczycielkę. 

 

12.30 – 13.40 
Odpoczynek, relaksacja, 

słuchanie muzyki, 
relaksacyjnej, bajek 

czytanych przez 
nauczycielkę. 

 

13.40 – 14.00 
Czynności samoobsługowe, 

higieniczne oraz 
przygotowanie do 

podwieczorku. 
 

13.40 – 14.00 
Czynności samoobsługowe, 

higieniczne oraz 
przygotowanie do 

podwieczorku. 
 

13.40 – 14.00 
Czynności samoobsługowe, 

higieniczne oraz 
przygotowanie do 

podwieczorku. 
 

13.40 – 14.00 
Czynności samoobsługowe, 

higieniczne oraz 
przygotowanie do 

podwieczorku. 
 

13.40 – 14.00 
Czynności samoobsługowe, 

higieniczne oraz 
przygotowanie do 

podwieczorku. 
 

14.00 – 14.15 
Podwieczorek. 

14.00 – 14.15 
Podwieczorek. 

14.00 – 14.15 
Podwieczorek. 

14.00 – 14.15 
Podwieczorek. 

14.00 – 14.15 
Podwieczorek. 



 

14.15 – 14.25 
Czynności higieniczne. 

14.15 – 14.25 
Czynności higieniczne. 

14.15 – 14.25 
Czynności higieniczne. 

14.15 – 14.25 
Czynności higieniczne. 

14.15 – 14.25 
Czynności higieniczne. 

 

14.25 – 15.00 
Stwarzanie warunków do 
zabawy odpowiadających 
zainteresowaniom dzieci. 
Prace porządkowe w sali.  

14.25 – 16.30 
Stwarzanie warunków do 
zabawy odpowiadających 
zainteresowaniom dzieci. 
Prace porządkowe w sali.  

14.25 – 15.30 
Stwarzanie warunków do 
zabawy odpowiadających 
zainteresowaniom dzieci. 
Prace porządkowe w sali.  

14.25 – 16.00 
Stwarzanie warunków do 
zabawy odpowiadających 
zainteresowaniom dzieci. 
Prace porządkowe w sali.  

14.25 – 15.30 
Stwarzanie warunków do 
zabawy odpowiadających 
zainteresowaniom dzieci. 
Prace porządkowe w sali.  

 

15.00 – 17.00 
Grupa łączona, zabawy 

swobodne według 
zainteresowań dzieci. 

Rozchodzenie się dzieci. 
 

16.30 – 17.00 
Grupa łączona, zabawy 

swobodne według 
zainteresowań dzieci. 

Rozchodzenie się dzieci. 

15.30 – 17.00 
Grupa łączona, zabawy 

swobodne według 
zainteresowań dzieci. 

Rozchodzenie się dzieci. 

16.00 – 17.00 
Grupa łączona, zabawy 

swobodne według 
zainteresowań dzieci. 

Rozchodzenie się dzieci. 

15.30 – 17.00 
Grupa łączona, zabawy 

swobodne według 
zainteresowań dzieci. 

Rozchodzenie się dzieci. 
 

 


