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Fundacji  CZAS DZIECIŃSTWA 

01- 912 Warszawa, ul. Wolumen 3, Tel.: 6635521, 
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A. Organizacja roku 2017/2018  

uroczystości, spotkania z rodzicami 
 

Dodatkowe wolne dni w ciągu roku:  01.06.2018r. 

Uroczystości 

16.09.2017 r. sobota, godz. 10.00 - 13.00 - Dzień ziemniaka - czyli jesienne 

integracyjne spotkanie dzieci, rodziców i pracowników.  Przewidujemy 

dużo atrakcji  dla dzieci i dorosłych. 

06.12.2017 r. środa  - Mikołajki 

16.12.2017 r. sobota, godz. 10.00 - 13.00 - Wigilia przedszkolna 

19.01.2018 r. piątek,  godz. 13.30 - Dzień Babci i Dziadzia 

07.02.2018 r. środa  - Bal karnawałowy (tylko dla przedszkolaków) 

26.05.2018 r. sobota, godz. 10.00 – 13.00 - Dzień Mamy i Taty 

30.05.2018 r. środa - Dzień dziecka i sportu 

20.06.2018 r. środa,  godz. 10.30 - Pożegnanie  sześciolatków 

 

Spotkania z rodzicami 

1. Zebrania wspólne dla wszystkich rodziców przedszkola: 

05.09.2017 r., wtorek, godz. 17.00  - zebranie rodziców, informacje  

 o organizacji roku, wybór Rady Rodziców. 

12.06.2018 r. wtorek, godz. 17.00 - Spotkanie podsumowujące rok szkolny. 

2. Zebranie rodziców dzieci sześcioletnich: 

 14.11. 2017 r.  wtorek, godz. 17.00 (przed zebraniem spotkania indywidualne)  

3. Zajęcia w grupach z udziałem dzieci i ich rodziców.  

 Zawsze o godz. 15.00, we wtorek dla wszystkich grup. 

 - „Jesienne dekoracje” –  10.10.2017r.  

 - „Pisankowe spotkania” -   27.03.2018r.  

 

B. Organizacja tygodnia.  
 

Poniedziałek :   Dzieci mogą przynosić z domu zabawki.  

Logopeda  9.00 – 14.30 zajęcia z dziećmi,  

Muzyka: 9.30- gr.0; 10.00 – III grupa; 10.30 - I grupa; 11.00 - II grupa 

Raz w miesiącu Koncerty w przedszkolu – godz. 11.15 

 

Uwaga: Od 02.10.2017 r. w pierwszy poniedziałek każdego m-ca, godz. 15.00- 

16.00 – czas na indywidualne rozmowy wychowawców i specjalistów z rodzicami. 

 

Wtorek:   

 Rehabilitant: 9.00 – 15.00 – zajęcia indywidualne z dziećmi 

                                      9.30-10.00- gimnastyka korekcyjna dla grupy 0 

                                     10.00-10.30- gimnastyka korekcyjna dla grupy III 

              

Środa:   

9.15 – 10.00 śniadanko wspólnie przygotowywane w grupach 

 Rytmika: gr. I – 11.00; gr II – 10.30;  gr. III – 11.30; gr.0 – 13.45; 

  

Czwartek: 

 Rehabilitant:   8. 30 – 9.00 – konsultacje dla rodziców (zgłoszone do 

   wtorku danego tygodnia) 

   9.00 – 14.00 – zajęcia indywidualne z dziećmi  

   10.30- 11.00 – gimnastyka korekcyjna dla grupy II 

           11.00- 11.30 – gimnastyka korekcyjna dla grupy I  

Uwaga: W każdy czwartek między godziną 14.00  a 14.30 - proponujemy 

dzieciom zajęcia pod hasłem:  „Czwartkowe przedszkole”  

Raz w miesiącu (poza zimą) w godz.: 10.00 – 13.00 Kucyki w przedszkolu 

 

Piątek: 

Język angielski: gr.0 godz. 9.30-10.00; gr. III  godz. 10.00-10.30,                      

gr. I godz.10.30- 11.00, gr. II godz.11.00- 11.30  

              Logopeda 08.30 – 14.30 zajęcia z dziećmi,  

  

Terapeuci prowadzący zajęcia metodą behawioralną – codziennie godz.9.00 -15.00 

Terapeuta ruchu i tańca- poniedziałki i środy 

 

C. Organizacja dnia. 
 

Godzinowy schemat pracy przedszkola.  

8.30-9.00 świetlica – wyłącznie dla dzieci przyjętych na podst. podania rodziców 

9.00-10.00 - przychodzenie dzieci, zabawy swobodne 

9.15-10.00 - śniadanie  

10.00 - 11.30- aktywności związane z metodą pytań dzieci 

11.30-13.00 - zabawy w przedszkolnym ogródku  

13.00-13.30 -  obiad  

13.30-14.00  zajęcia relaksujące, poobiednia bajka  

14.30 - podwieczorek 

14.00-15.00 zabawy swobodne dzieci, odchodzenie dzieci do domów  

15.00 –16.00 - świetlica - wyłącznie dla dzieci przyjętych na podst. podania 

rodziców 

 


