
 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA       -     GRUPA ,,BIEDRONKI’’         2018/2019 

 6:30 – 8:00   Schodzenie się dzieci do przedszkola.  Zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub 

przy  niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy w kącikach tematycznych. Stwarzanie 

warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,           

rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. 

 8:00 – 8:10 Sprawdzenie obecności. Zabawy w kręgu na powitanie. Utrwalenie opanowanych  

w przedszkolu wierszy, piosenek, oraz słówek w języku angielskim. Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. Ćwiczenia i zabawy ruchowe. 

 8:10 – 8:15   Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. 

 8:15 – 8:45 Śniadanie. 

 8:45 – 9:00 Przygotowanie do zajęć. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.  

Czynności opiekuńczo-wychowawcze. 

 9:00 – 9:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą według założeń 

podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego 

„Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej ( eksperymentowanie i 

zabawy badawcze z wykorzystaniem różnorodnych materiałów przyrodniczych,  

ćwiczenia pamięci i koncentracji,  zabawy rytmiczne i logarytmiczne, rozwijanie 

różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, 

językowej, matematycznej, poprzez metody R. Labana, C. Orffa, W. Sherborne, 

Klanzy itp.). 

  9:45 – 10:00 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. 

10:00 – 10:15 Porządkowanie sali. Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. 

10:15 – 10:45 Drugie śniadanie. 

10:45 – 11:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań 

11:00 – 12:00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz. Spacery, wycieczki, 

poznawanie najbliższego otoczenia społecznego, obserwacje przyrodnicze, zabawy 

dowolne na placu zabaw lub w razie niepogody zabawy w sali zabaw lub ćwiczenia 

ruchowe na sali gimnastycznej.  

12:00 – 12:15 Powrót, czynności samoobsługowe w szatni. 

12:15 – 12:45 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy twórcze (śpiew, pląsy , taniec i 

zabawy przy muzyce.) 

12:45 – 13:00 Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu. 

13:00 – 13:30 Obiad. 

13:30 – 15:00 Leżakowanie. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub 

czytanie bajek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej ewentualnie ciche zabawy z dziećmi, 

które nie śpią, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne. 

15:00 – 15:30 Zabawy integracyjne. Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, 

konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań . Tworzenie 

sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i 

zainteresowania.  

15:30 – 16:00 Czynności organizacyjne. Omówienie wydarzeń dnia. Porządkowanie sali. 

Rozchodzenie się dzieci. 

 

W poniedziałek od godz. 9:50 - 10:35 j. angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne. 

W środę od godz. 9:50 – 10:05 rytmika. 

W czwartek od godz. 9:50 – 10:20 j. angielski, zajęcia logopedyczne. 

Dyżur psychologa :   poniedziałek  9:30 – 10:30 

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze 

względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub 

przedłużający się czas realizacji  tematu. 


