 6. 30 - Początek dnia w przedszkolu; powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno
-stymulująca rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania dzieci,
 8.20 - 8.50 - Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, swobodne zabawy;
 8.50 – 9.00 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania,
 9.00 – 9.20 - Śniadanie,
 9.20 – 9.30 - Zabiegi higieniczne
 9.30 - 10.30 - Wspólne planowanie zajęć, przygotowanie pomocy do zajęć; Przedstawienie programu przedpołudniowego; zajęcia dydaktyczne.
 10.30 – 11.50 -Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki
korekcyjnej, gry sportowe, zabawy dowolne w Sali kierowane i swobodne;
 11.50 – 12.00 – Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu,
 12.00-12.30-Obiad,
 12.30 – 12:40 – Czynności porządkowe w Sali po obiedzie, czynności higieniczne. Podwieczorek i rozchodzenie się dzieci uczęszczających w systemie
pięciogodzinnym.
 12.40 – l4.30 – Poobiedni relaks, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia umuzykalniające, praca z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem z innymi
potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy dowolne; zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach,
zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Dzieci młodsze 3 i 4 letnie oraz starsze, które mają taką potrzebę: poobiednie
leżakowanie, drzemka.
 14.30 – 16.00 – Podwieczorek dla pozostałych dzieci; Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje, wiadomości i umiejętności dzieci, gry towarzyskie,
zabawy w kącikach zainteresowań, ćwiczenia utrwalające umiejętności i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy na placu przedszkolnym.
Rozchodzenie się pozostałych dzieci.

Faktyczny rozkład dnia każdorazowo jest dopasowywany do potrzeb i sytuacji grupy w danym dniu.
Zajęcia
rozwijające
J. angielski
Zajęcia z piłką (zaj.dla
chętnych)

Poniedziałek
3,4 L 4,5 L
(ME)

5,6L
11-11:30
11:30-12

Wtorek
3,4 L 4,5 L
(ME)

5,6L

Środa
3,4 L (ME) 4,5 L
11-11:30
11:30-12

5,6L

Czwartek
3,4 L (ME) 4,5 L

5,6L

Piątek
3,4 L (ME) 4,5 L

5,6L

10-10:30
10:30-11

12:30- 12:3013:00 13:00
Zajęcia specjalistyczne Zaj.kor-komp; Zaj.logopedyczne; Terapia ręki; SI; Zajęcia rozwijające kompetencje społ-em; Rehabilitacja, (Rehabilitacja: dojazd własny); Rewalidacja; Inne w zależności od
dla uzgodnionych dzieci potrzeb i orzeczenia.
w trakcie pobytu dziecka Pomoc psych-ped, zajęcia rewalidacyjne oraz WWRD prowadzone są wg indywidualnych grafików.
w przedszkolu

