
Plan zajęć 4 – 8 stycznia (6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym) 

 

Grupy Poniedziałek 
 04.01 

Wtorek 
 05.01 

Czwartek  
07.01 

Piątek 
 08.01 
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7.00-9.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Gry i zabawy językowe 
11.00 – 12.00 spacer 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 

 
7.00-9.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
9.30 – 10.00 SP 168 
Teatr edukacyjny                                  
„Zając  i Stonoga – pełna przygód 
droga” 
10.00 – 11.30 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
11.30 – 13.00 obiad 
13.00 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 

 
7.00-9.30  zabawy w kącikach zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Zima z piosenką i zabawą 
11.00 – 12.00 zabawy w kącikach 
zabaw 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 

 
7.00-9.30  zabawy w kącikach zabaw 
9.30 – 10.15 SP 168 
Zajęcia plastyczno – techniczne 
Udział w Dzielnicowym Konkursie 
Plastycznym „Poduszka od juniora 
dla seniora” 
10.15 – 11.30 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
11.30 – 13.00 obiad 
13.30 – 15.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
15.00 – 15.30 rozstrzygnięcie 
konkursu „Poduszka od juniora dla 
seniora” 
15.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
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7.00-9.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Zimowa gimnastyka mózgu i ciała 
11.00 – 12.00 spacer 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-10.15  zabawy w kącikach 
zabaw 
10.15 – 10.45 SP 168 
Teatr edukacyjny                                  
„Zając  i Stonoga – pełna przygód 
droga” 
10.45 – 11.30 zabawy w kącikach 
zabaw 
11.30 – 13.00 obiad 
13.00 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-9.30  zabawy w kącikach zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Plastyka z wyobraźnią 
11.00 – 12.00 zabawy w kącikach 
zabaw 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-9.30  zabawy w kącikach zabaw 
9.30 – 10.15 SP 168 
Zajęcia plastyczno – techniczne 
Udział w Dzielnicowym Konkursie 
Plastycznym „Poduszka od juniora 
dla seniora” 
10.15 – 11.30 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
11.30 – 13.00 obiad 
13.30 – 15.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
15.00 – 15.30 rozstrzygnięcie 
konkursu „Poduszka od juniora dla 
seniora” 
15.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
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7.00-9.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Zima ze sportami walki 
11.00 – 12.00 spacer 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-9.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Gry i zabawy ruchowe 
11.00 – 12.00 spacer 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-10.15  zabawy w kącikach 
zabaw 
10.00 – 11.30 Park Skaryszewski 
Spacer edukacyjny 
10.45 – 11.30 zabawy w kącikach 
zabaw 
11.30 – 13.00 obiad 
13.00 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-10.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
10.30 – 11.15 SP 168 
Zajęcia plastyczno – techniczne 
Udział w Dzielnicowym Konkursie 
Plastycznym „Poduszka od juniora 
dla seniora” 
11.15 – 12.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
11.30 – 13.00 obiad 
13.30 – 15.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
15.00 – 15.30 rozstrzygnięcie 
konkursu „Poduszka od juniora dla 
seniora” 
15.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
7.00-10.15  zabawy w kącikach 
zabaw 
10.00 – 11.30 Park Skaryszewski 
Spacer edukacyjny 
10.45 – 11.30 zabawy w kącikach 
zabaw 
11.30 – 13.00 obiad 
13.00 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.00-9.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Magia teatru – pierwsze kroki 
sceniczne 
11.00 – 12.00 spacer 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.00-9.30  zabawy w kącikach zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Gry i zabawy ruchowe 
11.00 – 12.00 spacer 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-10.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
10.30 – 11.15 SP 168 
Zajęcia plastyczno – techniczne 
Udział w Dzielnicowym Konkursie 
Plastycznym „Poduszka od juniora 
dla seniora” 
11.15 – 12.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
11.30 – 13.00 obiad 
13.30 – 15.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
15.00 – 15.30 rozstrzygnięcie 
konkursu „Poduszka od juniora dla 
seniora” 
15.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
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7.00-11.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
11.30 – 13.00 Park Skaryszewski 
Spacer edukacyjny 
13.00 -13.30 obiad 
13.00 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz 
wg zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.00-9.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
9.30 – 11.00 OPP 2 ul. Nobla 18 
Plastyka z wyobraźnią 
11.00 – 12.00 spacer 
12.00 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00-9.30  zabawy w kącikach zabaw 
9.30 – 11.30  zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
11.30 – 13.30 obiad 
13.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 

7.00-10.30  zabawy w kącikach 
zabaw 
10.30 – 11.15 SP 168 
Zajęcia plastyczno – techniczne 
Udział w Dzielnicowym Konkursie 
Plastycznym „Poduszka od juniora 
dla seniora” 
11.15 – 12.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
11.30 – 13.00 obiad 
13.30 – 15.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
15.00 – 15.30 rozstrzygnięcie 
konkursu „Poduszka od juniora dla 
seniora” 
15.30 – 17.00 zabawy i zajęcia wg 
planu wychowawcy (rekreacyjne, 
sportowe, społeczno – 
wychowawcze, edukacyjne oraz wg 
zainteresowań dzieci) 
 
 
 
 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin i rodzajów zajęć. 


