
 

GRAFIK ZAJĘĆ 2021/2022 MY ENGLISH NURSERY SCHOOL 
 
 
 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
6.30-9.00 

 

Schodzenie się dzieci 
- zabawy integracyjne, 
towarzyskie, zabawy swobodne 

 
-śniadanie 8.30 
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9.00-11.00 
 

 
 

MĄDRY PRZEDSZKOLAK 
Zajęcia ogólnorozwojowe 
-realizowanie podstawy 
programowej, gimnastyka 
poranna (zajęcia kierowane po 
polsku i po angielsku ) 
-drugie śniadanie 10.30 
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11.00-12.30 

 
 
 
 
 
 

- spacery i zabawy na świeżym 
powietrzu, zabawy integracyjne i 
swobodne 
SAMODZIELNY PRZEDSZKOLAK 
-wspomaganie rozwoju 
samodzielności dzieci, 
nauka samodzielnego 
wykonywania powierzonych 
obowiązków m. in. nakrywania 
do stołu, czynności 
porządkowych w sali, podlewania 
kwiatów itp. 
-obiad 12.30 

-spacery i zabawy na świeżym 
powietrzu, zabawy integracyjne i 
swobodne  
11.30 – 12.00 ENJOY THE MUSIC 
Zajęcia rytmiczno-muzyczne 
12.00-12.25 
WIERSZOWANKI - RYMOWANKI 
- zajęcia logopedyczno- 
recytatorskie 

 
 
 

-obiad 12.30 

- spacery i zabawy na świeżym 
powietrzu, zabawy integracyjne i 
swobodne 
11.30-12.00 LET’S DANCE 
Zajęcia taneczne 
12.00-12.25 
BAWIMY SIĘ W TEATR 
Kółko teatralne po polsku i po 
angielsku 

 
 

-obiad 12.30 

- spacery i zabawy na świeżym 
powietrzu, zabawy integracyjne i 
swobodne 
11.30-12.00 TOUCH & FEEL 
Zajęcia wspomagające rozwój 
integracji sensorycznej 
12.00-12.25 
EDUKACJA RELIGIJNA 
po polsku i po angielsku 

 
 

-obiad 12.30 

- spacery i zabawy na świeżym 
powietrzu, zabawy integracyjne i 
swobodne 
SAMODZIELNY PRZEDSZKOLAK 
-wspomaganie rozwoju 
samodzielności dzieci, 
nauka samodzielnego 
wykonywania powierzonych 
obowiązków m. in. nakrywania 
do stołu, czynności 
porządkowych w sali, podlewania 
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13.00-13.30 

 

RELAKSACJA 
-czas na odpoczynek, 
wyciszenie i czytanie bajek - 
bajkoterapia 

RELAKSACJA 
-czas na odpoczynek, 
wyciszenie i czytanie bajek- 
bajkoterapia 

RELAKSACJA 
-czas na odpoczynek, 
wyciszenie i czytanie bajek - 
bajkoterapia 

RELAKSACJA 
-czas na odpoczynek, 
wyciszenie i czytanie bajek - 
bajkoterapia 

RELAKSACJA 
-czas na odpoczynek, 
wyciszenie i czytanie bajek- 
bajkoterapia 

13.30-14.15 

 

ENGLISH IS FUN 
Nauka poprzez zabawę 
- zajęcia dodatkowe z języka 
.angielskiego 

KREATYWNY PRZEDSZKOLAK 
-zajęcia wszechstronnie 
rozwijające z elementami 
matematyki, plastyki, muzyki 
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14.30-16.30 

 

-podwieczorek 14.20 

 
-zabawy integracyjne, 
towarzyskie, zabawy swobodne, 
rozchodzenie się dzieci do domu 
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