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6.00 – 8.00  „Jesteśmy razem”.  Schodzenie się dzieci do przedszkola w grupie zbiorczej. Zabawy 

  dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy indywidualne.   

  Stopniowe odchodzenie do swojej grupy docelowej. 

8.00- 13.00 Godziny realizacji podstawy programowej we wszystkich grupach. 

8.00- 8.30 Zabawy inspirowane pomysłami dzieci. Rozmowy indywidualne na interesujące dzieci 

  tematy. Obserwacja zachowania wychowanków. Omawianie pozytywnego i  

  negatywnego zachowania w grupie. Wdrażanie ustaleń kontraktów grupowych. 

  Stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie. 

8.30- 8.45 Ćwiczenia poranne. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

8.45- 9.00 Czynności higieniczno- sanitarne, przygotowanie do śniadania. Kształtowanie   

  codziennych nawyków higienicznych. 

9.00- 9.30 Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania  

  posiłków.  

9.30- 11.45 „Szkoła za rok” – grupy 1-3;  „Dziecko w swoim żywiole” – grupy 4 – 7. Realizacja 

różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu  edukacji 

zdrowotnej, społeczno- moralnej, artystycznej, przyrodniczej, matematycznej 

wynikającej z realizacji podstawy programowej, spacery, wycieczki, zabawy 

zorganizowane i dowolne na świeżym powietrzu lub w sali,  zabawy ruchowe, 

prowadzenie obserwacji przyrodniczej, doskonalenie  sprawności ruchowej, zestawy 

ćwiczeń gimnastycznych na sali  gimnastycznej,  wdrażanie do współpracy i 

współdziałania w grupie, uroczystości, omawianie spraw wychowawczych oraz zasad 

bezpieczeństwa, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci i podejmowane z 

inicjatywy dzieci. 

11.45- 12.00 Czynności higieniczno- sanitarne, przygotowanie do obiadu Kształtowanie  

  codziennych nawyków higienicznych. 

12.00- 12.30 Obiad- pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania. 

12.30- 13.00 Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy wyciszające, słuchanie opowiadań nauczyciela na 

podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek, konstruowanie plastyczno-

techniczne, indywidualna praca z dzieckiem, monitorowanie, korygowanie i 

wspieranie rozwoju,  udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne 

zdolności i zainteresowania dzieci, obserwacje przyrodnicze, zabawy dydaktyczne,  

ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się 

dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie  na czas realizacji podstawy 

programowej.  



13.00- 14.00 Leżakowanie grup najmłodszych – Maluchy grupa 5 , 7.  

13.00- 16.30 „ Wesołe popołudnie”. Zabawy z wyboru dzieci. Zabawy dowolne w kącikach 

zainteresowań- zachęcanie do korzystania z gier planszowych i  układanek. Rozmowy 

indywidualne na interesujące dzieci tematy. Spacery po najbliższej okolicy, 

poznawanie najbliższego sąsiedztwa przedszkola. Zabawy na ogrodzie 

przedszkolnym. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. 

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. 

14.00- 14.15 Podwieczorek. 

14.15- 16.30 Rozchodzenie się pozostałych dzieci. 


