
ROZKŁAD DNIA 

ŻŁOBEK 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy w 

kącikach zainteresowań, zabawy 

ruchowe, praca indywidualna 

Schodzenie się dzieci, zabawy 

w kącikach zainteresowań, 

zabawy ruchowe, praca 

indywidualna 

Schodzenie się dzieci, zabawy 

w kącikach zainteresowań, 

zabawy ruchowe, praca 

indywidualna 

Schodzenie się dzieci, zabawy 

w kącikach zainteresowań, 

zabawy ruchowe, praca 

indywidualna 

Schodzenie się dzieci, zabawy 

w kącikach zainteresowań, 

zabawy ruchowe, praca 

indywidualna 

8.30- 8.55 Witamy się z naszą Panią. 

Dziecięce zabawy z muzyką na 

dywanie. Przygotowanie pomocy 

do zajęć 

       

Witamy się z naszą Panią. 

Dziecięce zabawy z muzyką na 

dywanie. Przygotowanie 

pomocy do zajęć. 

Witamy się z naszą Panią. 

Dziecięce zabawy z muzyką na 

dywanie. Przygotowanie 

pomocy do zajęć 
          

Witamy się z naszą Panią. 

Dziecięce zabawy z muzyką na 

dywanie. Przygotowanie 

pomocy do zajęć. 

Witamy się z naszą Panią. 

Dziecięce zabawy z muzyka na 

dywanie.  Przygotowanie 

pomocy do zajęć. 

8.55 – 9.00 Przygotowanie do śniadania Przygotowanie do śniadania Przygotowanie do śniadania Przygotowanie do śniadania Przygotowanie do śniadania 

9.00- 9.30      ŚNIADANIE     ŚNIADANIE     ŚNIADANIE     ŚNIADANIE    ŚNIADANIE 

9.30 -9.50 Blok edukacyjny- zajęcia 

anglojęzyczne 

 

Blok edukacyjny- zajęcia 

anglojęzyczne 

Blok edukacyjny- zajęcia 

anglojęzyczne 

 Blok edukacyjny- zajęcia 

anglojęzyczne  

10.20-10.40 Zajęcia  

Ogólnorozwojowe 

PLASTYKA 

Zajęcia 

 Ogólnorozwojowe 

Zajęcia  

Ogólnorozwojowe 

PLASTYKA 

Zajęcia  

ogólnorozwojowe 

Zajęcia  

ogólnorozwojowe 

 Mali badacze świata 

1x w miesiącu  

ZABAWY 

PALUSZKOWE I 

WIERSZYKI 

ZAJĘCIA KULINARNE 

 1x w miesiącu 

SENSOPLASTYKA 

2x w miesiącu 

 

10.40-11.20 Wyjście do ogrodu na plac zabaw Wyjście do ogrodu na plac 

zabaw 

Wyjście do ogrodu na plac 

zabaw 

Wyjście do ogrodu na plac 

zabaw 

Wyjście do ogrodu na plac 

zabaw 

11.20-11.30 Przygotowanie do obiadu Przygotowanie do obiadu Przygotowanie do obiadu Przygotowanie do obiadu Przygotowanie do obiadu 

11.30- 12.00  OBIAD OBIAD OBIAD OBIAD OBIAD 

12.00- 12.15 Czynności porządkowe i 

higieniczne 

Czynności porządkowe i 

higieniczne 

Czynności porządkowe i 

higieniczne 

Czynności porządkowe i 

higieniczne 

Czynności porządkowe i 

higieniczne 

12.15- 14.25 Poobiedni odpoczynek, słuchanie 

bajek, słuchanie muzyki 

relaksacyjnej, praca indywidualna 

Poobiedni odpoczynek, 

słuchanie bajek, słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, praca 

Poobiedni odpoczynek, 

słuchanie bajek, słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, praca 

Poobiedni odpoczynek, 

słuchanie bajek, słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, praca 

Poobiedni odpoczynek, 

słuchanie bajek, słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, praca 



z dziećmi. indywidualna z dziećmi indywidualna z dziećmi indywidualna z dziećmi indywidualna z dziećmi 

14.25-14.30 Czynności porządkowe i 

higieniczne 

Czynności porządkowe i 

higieniczne 

Czynności porządkowe i 

higieniczne 

Czynności porządkowe i 

higieniczne 

Czynności porządkowe i 

higieniczne 

14.30- 15.00  PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK PODWIECZOREK 

15.00- 17.30 Zabawy doskonalące i 

rozwijające kompetencje dzieci, 

wiadomości i umiejętności, 

zabawy w kącikach 

zainteresowań , rysowanie, 

majsterkowanie, zabawy i gry 

językowe. Oczekiwanie na 

przybycie rodziców. 

Zabawy doskonalące i 

rozwijające kompetencje 

dzieci, wiadomości i 

umiejętności, zabawy w 

kącikach zainteresowań , 

rysowanie, majsterkowanie, 

zabawy i gry językowe.  

Oczekiwanie na przybycie 

rodziców. 

Zabawy doskonalące i 

rozwijające kompetencje 

dzieci, wiadomości i 

umiejętności, zabawy w 

kącikach zainteresowań , 

rysowanie, majsterkowanie, 

zabawy i gry językowe.  

Oczekiwanie na przybycie 

rodziców. 

Zabawy doskonalące i 

rozwijające kompetencje 

dzieci, wiadomości i 

umiejętności, zabawy w 

kącikach zainteresowań , 

rysowanie, majsterkowanie, 

zabawy i gry językowe.  

Oczekiwanie na przybycie 

rodziców. 

Zabawy doskonalące i 

rozwijające kompetencje 

dzieci, wiadomości i 

umiejętności, zabawy w 

kącikach zainteresowań , 

rysowanie, majsterkowanie, 

zabawy i gry językowe.  
Oczekiwanie na przybycie 

rodziców. 

 


