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Групи Понеділок Вівторок Середа Четвер ТГятнйця
І-група 

раннього віку 
«Левенятко»

9.30- розвиток мовлення 9.00- сенсорний розвиток 9.00-образотворча діяльність (малювання ліпл/апл./малювання) 9.00-Конструювання9.30-музика 9.00-фізкультура9,30- дит. у прир.довкіл.(1,3)ознайомл. із соціумом (2,4)15.30-музика схд 15.15-фіз культура 15.30 худ. лі-ра хмд Вечір розваг
II -група 

раннього віку

«Капризуля»

9.00-музика9.30- розвиток мовлення - 9.00- сенсорний розвиток9.30 худ. лі-ра 9.00-образотворча діяльність (малювання ліпл/апл./малювання) 9.00-фізкультура9.30-Конструювання 9.00-музика9,40-дит. у прир. довкіл.(1,3 ознайомл. із соціумом 2,4)схд 15.45 -фізкультура Гурткова робота ХМД Вечір розваг
III- група 

раннього віку

«Жоржинка»

9.00-фізкультура9.30-сенсорний розвиток розвиток мовлення 9.30-музика9.30- розвиток мовлення 9.00- образотворча діяльність (малювання ліпл/апл./малювання)9.3 0-худ.лі-ра
9.00- дит.у прир.довкіл.(І.З)ознайомл. із соціумом (2,4)9.20 -фізкультура

9.40-музика

схд Конструювання хмд ОБЖД Вечір розваг
І-молодша

«Зернятко»
9.00—анг.мова9.30-озн.із соціумом (пред.світ)-1,3/озн. з прир.довкіллям-1,4.

9.00- розвиток мовлення 9.30- логіко-матем розв (1,3/ конструювання 2.4)10.00-музика 9.00-анг.мова9.40-фізкультура 9.20-музика9.30ліпл(2)/аплікація.(1,3,4
Гурткова робота 15.30- фізкультура Художня література1.3/ХМД 15.30 малювання Привчаємось працювати

ІІ-молодша 
«Трояндочка»

9.00-ліпл.(2)/аплікація.(1,3,4)9.30- анг.мова 9.30.- розвиток мовлення 9.00- озн.із соціумом 1,3/озн. з прир. довкіллям-2,4 9.25-музика 9.00- логіко-матем розв (1,3)/ конструювання10.05 -фізкультура 9.00.- анг.мова9.55-музика
Гурткова робота 16.00-фізкультура 15.30-малювання 15.30 худ. лі-ра (2,4)/ХМД Привчаємось працювати



Групи Понеділок Вівторок

Ш-молодша 
«Світлячок»

9.20 -фізкультура10.00- анг.мова 9.30.- розвиток мовлення12.00-музика
Гурткова робота сад

І-середня 
«Вишенька»

9.00- озн. з прир. довкіллям9.45. -музика 9.00- анг.мова9.30- розвиток мовлення
Гурткова робота 16.20-фізкультура

П -середня «Кульбабкиа» 9.00- озн. з прир. довкіллям9.45-фізкультура 9.20 ■ анг.мова9.45- ліпл/аплікація / психолог І підгрупаГурткова робота 15.45 -музика
9.00- озн. з прир. довкіллям9.30-аплікація(2,4)10.00. -фізкультура 9.00- озн. з соціумом9.40- розвиток мовлення

Гурткова робота 15.15-музика
ІІ-старша 

«Маргаритка»
9.00- елементи грамоти /психолог12.00-фізкультура 9.00- розвиток мовлення9.45 - музика

Гурткова робота 15.30- ліпл(1,2,3)
9.00- озн. з прир. довкіллям10.10-музика 9.00- психолог10.15-анг.мова12.00- фізкультура15.30- малювання КЕН



Середа Четвер П'ятниця

9.00- ознІз соціумом 1,3/озн.з прир. довкіллям-2,49.45.- анг.мова 9.00-музика9.30- логіко-матем розв(1,3)/ конструювання 9.00- ліпл.(2)/аплікація.(1,3,49.20 -фізкультура
15.30-малювання 15.30 худ. лі-ра (2,4)/ХМД Привчаємось працювати
9.00-музика9.30- логіко-матем розв 9.00- озн.із соціумом9.30- малювання/психолог І-Ппідгрупи 9.15 - анг.мова10.2 0-фізкультура

15.30-ліпл. /аплікація Худліт./ консруювання 15.15.-психологПривчаємось працювати
9.00- розвиток мовлення9.25 - анг.мова 9.00-логіко-матем розв9.45-музика 9.00-озн. із соціумом9,.45-фізкультура

худ.літ/ конструювання 15.30- малювання/ психолог II підгрупа Привчаємось працювати
9.00-англійська/елементи грамоти10.00-психолог (1 підгрупа)

9.00-логіко-матем.розвиток9.35-фізкультура1000- анг. мова
9.00-психолог (II підгрупа)9.30- малювання10.15-музика

15.30ліпл (1,3,4) 15.30 худ.лі-ра/ Привчаємось працювати
9.00- озн. з прир. довкіллям9.30- фізкультура10.00- анг.мова/ 9.00- логік.-матем.роз10.10- музика 9.00- ознайомлення із соціумом9.55 анг.мова/малюванням
аплікація/конструювання худлі-ра Привчаємось працювати
9.00- розвиток мовлення /елем.грнамоти 12.00-музика 9.00-озн.із соціумом .9.30- логіко-матем.розвиток 9.30- анг.мова10.00—фізкультура

15.30 ліпл/апл худлі-ра/ конструювання Шабат


