
Ramowy rozkład dnia w grupie 3,4 _ latków

Działania doĘczące rea|izaeji podstawy programowej realizgłvane są

w godz. 8:00 - 13:00 zpodziałem czasu w raz|iczeniu Ęgodniowym:

5 godz. . Zabawa swobodna (I godz. dziennie)

6 godz. 15 min. Za1ęcia i zabawy na powiettnl (I godz. 15 min. dziernie)

3 godz.45 min. ZĄęciadydaktyczne (45 min. dziennie)

I0 gadz' inne czytuloŚci - samoobsfuga, organizacja, opieka iip. (2 godz. dziennie)

8:00 - 9:00
Schodzenie się dzjeci do przedszko|a. Zabawy dowoine przy
niewielkimudzialęnauczycieLaZabawykonstrukcyjne,
manipulacyjne,tematyczte,zabawywk4cikaęhzainteresowań.
Praca indvwidualna z dzieŁmt.

9:00 -  9:30

Cwiczęnia patarlnre, zabawy ruchowe integrując e całq grupę.
Czynto ści p arz4dkowo - go spo dar czę, Zabte gi hi gi en rczfie przed
śniadaniem. Sniadanię - wdrazanię do opanowania umiejętności
kulturalnego spozywania posiłkow.

9:30 -  10:15
Zajęciadydaktycznęarganizawaneprzeznalczyctelawedług
wybranego programu wychowantaprzedszkolnego z cał4 sup4
mĄch zespołach

iw

10:15 -  1I .45

Czynności samo ob sługowe w szatni, w dr ażanie do samodzielno ści.
opanowywanie umiejętności zvvł4zatych z samodzielnym
ubieraniem się i rozbieruniem.
Pobyt na św ieżry m p ow ietr zu' spacery ob serwacj e pr zyt o dnicze,
zajęcia sportowe, zabawy na sprzęcie terenowym, gty t zabavvy
organizowanę ł inspirowane przez dzieci.

rt.45 - Lf'.30

Przygotowanie do obiadu' Czynności higienicznę - mycie rąk.
Obiad - przestrzeganie zasad dobrego wychowa nia podczas
spozywania posiłku, cwtczenie rrmiej ętności posługiwania się
sz[lĆcami. Mycie zębÓw,

12:30 - 13:00 Przygotowanie do lezakowan ia, Lęiakowanię. Sfuchanie mazyki
relaksacyj nej i liter atury dziecięcej .

13:00 - 14:00
Za1ęcia dodatkowe - logopedia. Zabatvy dowolne podejmorł,anę z
inicj atyw y dzteci. Pr aca indywidu aina z dzieckiem zdolnym lub z
dzieckiem mającym trudnoŚci.

1430 - 15:00 Czynno ś ci hi gienic zne pr zed p o dwieczorkiem. P ł dw ięczorek.

15:00 - 16:00
Zajęcta dodatkowe - język angielski. Gry i zabav,,y tematyezne,
dy dakJy czne, konstrukcyj ne, stolikowe, plasĘ czne. Prace
porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci do domórv


