
 RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

w Przedszkolu nr 1 w Redzie 

Realizacja podstawy programowej odbywa się od godziny 800  do 1300  

 6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; 
wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką , muzyką, literaturą; 
rozmowy indywidualne.  

8.00 – 8.30 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem 
uzdolnionym; ćwiczenia poranne; 
przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe;  
Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.  

8.30 – 9.00 śniadanie /Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Wdrażanie zasad higieny, 
kulturalnego zachowania oraz samodzielności/ 

9.00 – 9.15 Zabawy ruchowe. Przygotowanie do zajęć. 

9.15 – 10.15 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.  
zajęcia dydaktyczne, zabawy przy muzyce, obserwacje przyrodnicze, zabawy 
przygotowujące do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,  gry i zabawy ruchowe 
wdrażanie zasad bezpieczeństwa. 

10.15 – 10.30 Przygotowanie do II śniadania; wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania oraz 
samodzielności. 
II śniadanie 

10.30 – 12.00 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;  
zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki - 
poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola; 
obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe; tworzenie okazji do 
eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych; 
wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką , muzyką, literaturą; 
Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. 

12.00 –12.30 

12.15 – 12.45 

obiad  (gr. 3 – latki) 
obiad  (pozostałe grupy) 
Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami  
(widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 

12.30/12.45 – 

14.30 

Odpoczynek. Kwadrans z bajką, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne; 
zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy  
ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę); praca 
indywidualna z dziećmi, zajęcia ze specjalistami dla dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne;  
Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka; 
przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. 

14.30 – 15.00 podwieczorek  / Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe/ 

15.00 – 17.00 Swobodne zabawy dzieci wg zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, rozmowy 
indywidualne; czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zagadek, quizy tematyczne;  
zabawy ruchowe na świeżym powietrzu; rozchodzenie się dzieci. 

 


