
Plik dostępny cyfrowo – ramowy rozkład dnia Misie 

Ramowy rozkład dnia w grupie 6- latków „Misie” 

 Poszczególne godziny ramowego rozkładu mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i 

sytuacji. 

 Zmiany w okresie zimowym: zabawy na śniegu, obserwacja i dokarmianie ptaków, 
doświadczenia ze śniegiem i lodem.  

Godzina Rozkład dnia 

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne, 
kierowane z dziećmi. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów 
i zainteresowań́ dzieci. Gry i zabawy stolikowe, manipulacyjno - 
konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy w kącikach tematycznych. 
Kontakty z rodzicami.  

8:00 – 9:00 Zabawy integrujące ngrupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy i 
ćwiczenia poranne. Wprowadzenie do tematu zajęć 
dydaktycznych. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.  

9:00 – 9:30 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i 

kulturalnego spożywania posiłku. 

Zabiegi higieniczne – prawidłowe mycie zębów.  

9:30 – 12:10 
 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą – 

zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane przez 

nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach 

rozwoju. Zabawy dowolne. Kontynuowanie prac wynikających z 

zajęć wychowawczo- dydaktycznych. Czynności organizacyjno- 

porządkowe. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, 

zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw lub w sali. 

Zabawy i ćwiczenia ruchowe (w razie niekorzystnej aury). 

Spotkania i uroczystości przedszkolne. Kontynuowanie prac 

wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Ćwiczenia 

utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zabiegi higieniczne 

– przygotowanie do obiadu.  

12:10 – 12:40 Obiad – utrwalanie nawyku samodzielnego i kulturalnego 
spożywania posiłku oraz zachowań prozdrowotnych, prawidłowe 
posługiwanie się sztućcami.  

12:40 – 13:00 Zabiegi higieniczne po obiedzie i odpoczynek poobiedni przy 

muzyce relaksacyjnej/ bajkoterapia 

13:00 – 14:15 Zabawy dydaktyczne, ruchowe, muzyczno-ruchowe i plastyczne. 

Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej, słuchanie 

bajek czytanych przez nauczyciela i odtwarzanych z płyt CD, 

oglądanie bajek na DVD. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi 

dostosowane do ich możliwości. Zabiegi higieniczne przed 

podwieczorkiem. Podwieczorek.  

14:15 – 15:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali lub na 
przedszkolnym placu zabaw. Zajęcia dodatkowe (np. sportowe). 
Czynności porządkowe w sali lub na placu zabaw. Rozchodzenie 
się dzieci do domu.  


