
RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA ,,PSZCZÓŁKI" 
 

6.30 – 7.40    Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji 

pomysłów dzieci.  Zabawy w kącikach tematycznych. Stwarzanie warunków do zabaw 

odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. 

rozwijające percepcję wzrokowo – ruchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc 

wspomagająca rozwój dziecka. 

7.40 – 8.00      Powitanie w kręgu. Sprawdzenie obecności. Zabawy na powitanie. 

Gimnastyka poranna. Zabawy ruchowe integrujące grupę ze śpiewem i tańcem według M. 

Bogdanowicz, pedagogika zabawy (Klanza). 

8.00 – 8.15      Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. 

8.15 – 8.45      Śniadanie. 

8.45 –  9.00     Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela. Zabawy z językiem 

angielskim. Utrwalenie poznanego słownictwa, wierszy, rymowanek, piosenek w języku 

angielskim. 

9.00 – 10.00     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą według planów 

miesięcznych, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz 

programem wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”  M. Kwaśniewskiej i W. 

Żaby-Żabińskiej. 
 prowadzenie zajęć rozwijających procesy poznawcze: 

 zabawy rozwijające myślenie matematyczne (dziecięca matematyka E. 

Gruszczyk-Kolczyńskiej) 

 ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi (uczenie wierszy, rymowanek, piosenek, 

słuchanie opowiadań i bajek), 

 zabawy badawcze i eksperymenty, 

 zabawy i ćwiczenia rozwijające zdolności językowe ( swobodne wypowiedzi 

dzieci na dany temat, opowiadanie historyjek itd.) 

 prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych: 

 malowanie, rysowanie, 

 lepienie, 

 wycinanie, 

 zabawy konstrukcyjne 

 prowadzenie zajęć wspierających rozwój motoryki małej: 

 ćwiczenia grafomotoryczne 

 prowadzenie zajęć ruchowych: 

 zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów metody W. Sherborne 

 zabawy logorytmiczne, 

 rytmika,  

 improwizacje ruchowe do znanych dzieciom melodii i piosenek według metody 

R. Labana 

 prowadzenie zajęć umuzykalniających: 

 słuchanie muzyki, 

 śpiewanie piosenek, 

 zabawy z instrumentami, 

 pląsy i tańce 



 

 W każdy czwartek 9.25 - 9. 40   Język angielski prowadzony przez nauczyciela języka 

angielskiego. 

W trakcie zajęć programowych kształtujemy u dzieci postawy społeczno - moralne, 

uczymy samodzielności i zasad współżycia, współdziałania w kontaktach zarówno z 

rówieśnikami jak i osobami  dorosłymi z najbliższego otoczenia; 
10.00 – 10.15   Czynności higieniczne przygotowujące do drugiego śniadania. 

10.15 – 10.45   Drugie śniadanie.  

10.45 – 11.15   Zabawy swobodne i tematyczne według pomysłowości dzieci. Metoda 

twórczej ekspresji i swobodnej zabawy( Klanza). 

 11.15 – 12.30   Spacery, zabawy na świeżym powietrzu: 

 gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, w parku, na boisku,  

 prowadzenie obserwacji przyrodniczych, 

 w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych zabawy ruchowe  

prowadzone będą również w sali zabaw. 

 W każdy poniedziałek 11.15- 11.30  Język angielski prowadzony przez nauczyciela 

języka angielskiego. 

12.30 – 12.45    Powrót .Czynności samoobsługowe w szatni.  

12.45 – 13.00    Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu. 

13.00 – 13.30    Obiad. 

13.30 – 14.30    Odpoczynek. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.  

 Słuchanie muzyki relaksacyjnej,  

 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie książek).  

14.30 – 15. 30   Gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych 

wierszy i piosenek. Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – 

techniczne, podejmowane z inicjatywy dzieci. Zajęcia ruchowe. Zabawy dowolne w 

sali zabaw lub na placu zabaw.  

15.30 – 16.30    Ćwiczenia  indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i 

potrzeb . Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 

Czynności organizacyjno – porządkowe. Rozchodzenie się dzieci. 

 
 

Dyżur psychologa :           poniedziałek       9.00 - 10.30  
 


