
RAMOWY ROZKŁAD DNIA 
 

6:30-8:30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy 
dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. 
Praca z zespołem dzieci lub indywidualna – dostosowana do możliwości i potrzeb 
dziecka. 

8:30-9:00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy zorganizowane w kole lub przy 
muzyce. 

9:00-9:30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i 
samoobsługowe w łazience. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi 
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie. 
Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania 
posiłku. 

9:30-10:15 Zajęcia kierowane wspierające rozwój dziecka  uwzględniające możliwości dzieci, 
ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 
komunikacji oraz chęci zabawy według planów miesięcznych opracowanych w 
oparciu o nową podstawę programową. 

10:15-10:30 Przygotowania do wyjścia na spacer lub plac przedszkolny: 
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania 
sznurowadeł, zapinanie guzików). 

10:30-11:15 Zabawy dowolne na placu przedszkolnym. 
Zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, 
wycieczki.  Zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad 
i norm panujących w grupie w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, 
oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację. 

11:15-11:30 Powrót z do przedszkola, czynności samoobsługowe w szatni. 

11:30-12:00 Zajęcia niekierowane- zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych. 

12:00-12:15 Przygotowanie dzieci do obiadu- wdrażanie dzieci do samoobsługi. 

12:15-12:45 Obiad. Praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami zwrócenie uwagi 
na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych 
potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. 

12:45-13:45 Poobiedni odpoczynek- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej. 

13:45-14:45 Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki- w zależności od pogody zabawy 
dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna – 
dostosowana do możliwości i potrzeb dziecka. 

14:45-15:15 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. 

15:15-16:30 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne. Rozchodzenie się dzieci. 

  
 

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. 
 


