
Ramowy rozkład dnia w grupie I i II i III 

  

6.30 - 8.00 - Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne według zainteresowań; zabawy 

konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne i dydaktyczne. 

8.00 - 8.15 - Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem 

uzdolnionym. 

8.15 - 8.30 - Zabawa ruchowa i czynności higieniczno- porządkowe. 

8.30 - 9.00 - Śniadanie. 

9.00 - 9.30 - Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania 

przedszkolnego; zabawa ruchowa. 

9.30 - 10.15 - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjne, 

manipulacyjne, tematyczne i inne. 

10.15- 11.15- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody, zabawy 

ruchowe w sali gimnastycznej. 

11.15- 11.30- Czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu. 

11.30- 12.00- Obiad. 

12.00- 12.30- Przygotowanie do leżakowania, czynności samoobsługowe w łazience. 

12.30- 14.00- Leżakowanie - odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej. 

14.00- 14.30- Podwieczorek. 

14.30- 15.00- Zabawa ruchowa, praca indywidualna z wybranymi dziećmi. 

15.00- 16.00- Pobyt na powietrzu, zabawy dowolne. 

16.00- 17.00- Zabawy i gry stolikowe, rozchodzenie się dzieci. 

 

 

 

 

 

 



Ramowy rozkład dnia w grupie IV i V 

  

6.30 - 8.00 - Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających 

zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, 

badawcze. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali. 

8.00 - 8.15 - Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem 

uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne) 

8.15 - 8.30 - Ćwiczenia poranne i czynności samoobsługowe, higieniczno - porządkowe. 

8.30 - 9.00 - Śniadanie. 

9.00- 10.00- Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści zgodnych z programem 

Wychowania Przedszkolnego, zabawa ruchowa. 

10.00- 11.15- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace 

porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne. 

11.15- 11.30- Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do 

obiadu. 

11.30- 12.00- Obiad. 

12.00- 13.00- Odpoczynek - słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek. Zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym. 

13.00- 14.00- Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze. Praca indywidualna i 

wyrównawcza. 

14.00- 14.30- Czynności samoobsługowe, podwieczorek. 

14.30- 14.50- Kontakt dziecka z literaturą, muzyką i innymi formami kultury i sztuki. 

14.50- 15.30- Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym 

planem rozwoju dziecka. Czynności porządkowe w sali, kontakty indywidualne nauczyciela z 

rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. Przekazywanie bieżących informacji o dziecku. 

  

 


