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             PLAN ZAJĘĆ  KLASY III A 
 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

730 - 800 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica 

 język angielski język niemiecki 

 
poranek z wychowawcą poranek z wychowawcą poranek z wychowawcą 

ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 

religia język angielski 
 

język angielski 

 

j. angielski   (konwersacje) 

j. niemiecki (konwersacje 

język angielski 

 

język niemiecki ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 
wych. fiz./koszykówka 

ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 
 

drugie śniadanie drugie śniadanie drugie śniadanie drugie śniadanie drugie śniadanie 

Cała Polska czyta dzieciom Cała Polska czyta dzieciom Cała Polska czyta dzieciom Cała Polska czyta dzieciom język niemiecki 

ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 

 

ed. wczesnoszkolna  
Cała Polska czyta dzieciom 

ed. wczesnoszkolna 
 

ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 
 

ed. wczesnoszkolna 

ed. wczesnoszkolna 

piłka nożna/cheerleaders 

gimnastyka kor. 

zaj. szachowe dla chętnych 

          język niemiecki ed. wczesnoszkolna 
zaj. sportowo-taneczne zumba 

ed. wczesnoszkolna 

obiad obiad obiad obiad obiad 

1330-1410 ed. wczesnoszkolna 
 

 
zajęcia plastyczne 

zaj. przyrodnicze  

„Świetlik 

 zaj. świetlicowe 

 zaj. sportowe piłka 

 zaj. muzyczne dla chętnych 

ed. wczesnoszkolna 

1410-1500 zaj. świetlicowe 
taniec towarzyski 

       zaj. komputerowe religia 
 

zaj. teatralne zaj. świetlicowe 
Logika 

 zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe 
basen 1515-1600 

zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe 
 

zaj. świetlicowe 
 

do 1730 zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe 
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           PLAN ZAJĘĆ  KLASY III B 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

730 - 800 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica 

 poranek z wychowawcą poranek z wychowawcą język angielski język angielski j. angielski   (konwersacje) 

j. niemiecki (konwersacje 
ed. wczesnoszkolna 

 

religia 

język angielski 

 
ed. wczesnoszkolna zaj. komputerowe       ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 

 

ed. wczesnoszkolna        język niemiecki ed. wczesnoszkolna 
wych. fiz./koszykówka 

ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna 
 

drugie śniadanie drugie śniadanie drugie śniadanie drugie śniadanie drugie śniadanie 

Cała Polska czyta dzieciom Cała Polska czyta dzieciom Cała Polska czyta dzieciom Cała Polska czyta dzieciom Cała Polska czyta dzieciom 

ed. wczesnoszkolna 

 

ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 
 

język niemiecki ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna        język niemiecki  

ed. wczesnoszkolna 

piłka nożna/cheerleaders 

gimnastyka kor. 

zaj. szachowe dla chętnych 

ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna 
zaj. sportowo-taneczne  zumba 

ed. wczesnoszkolna 

 

obiad obiad obiad obiad obiad 

1330-1410 ed. wczesnoszkolna 

 
język angielski        język niemiecki  zaj. świetlicowe 

 zaj. sportowe piłka 

 zaj. muzyczne dla chętnych 

ed. wczesnoszkolna 

 

1410-1500                logika 
taniec towarzyski 

zaj. świetlicowe 
 

zaj. przyrodnicze 
„ Świetlik” 

religia zaj. świetlicowe 
zajęcia plastyczne 

 zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe 
basen 1515-1600 

zaj. świetlicowe 
 

zaj. świetlicowe 
 

zaj. świetlicowe 
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do 1730 zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe zaj. świetlicowe 

 
 
 


