Ramowy rozkład dnia dla dzieci

3–4 letnich

7.00 - 8.20

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, aranżowanie otwartych
sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, inspirowanie do
spontanicznej działalności zabawowej, praca z dzieckiem zdolnym,
ćwiczenia poranne,

8.20 - 8.30

przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno -porz ądkowe

8.30 - 9.00

śniadanie

9.00 - 9.15

mycie zębów

9.15 - 9.30

zabawy, gry ruchowe

9.30 -10.00

zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej,
nabywanie umiejętności poprzez działanie, stwarzanie sytuacji
edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka

10.00 - 10.30 zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci
10.30 – 11.50 pobyt na powietrzu, spacery, zabawy na placu zabaw,
obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe z całą grupą
11.50 – 12.00 czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30 obiad
12.30 - 13.00 zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po
posiłku, realizacja pomysłów dzieci

13.00 -14.00

odpoczynek dla dzieci 3-letnich,
grupa starsza – zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki
w małych grupach, rozmowy indywidualne,
prace porządkowe, zabawy stolikowe

14.15-14.30

podwieczorek

14.30-17.00

kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom
różnych form relaksu w sali i na powietrzu, powtarzanie
wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, rozmowy
indywidualne, zabawy na sprzęcie terenowym, zabawy przy muzyce,
zabawy ruchowe (dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku)

Do rozkładu dnia wprowadzane są zmiany w zależności od potrzeb
oraz przebiegu zajęć i zabaw a także uroczystości i wyjazdów.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-6 letnich

7.30-8.20

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, aranżowanie otwartych
sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, inspirowanie do spontanicznej
działalności zabawowej, praca indywidualna, zabawy ruchowe ze
śpiewem, kontakty z rodzicami, ćwiczenia poranne

8.20-8.30

przygotowanie do drugiego śniadania, czynności higienicznoporządkowe

8.30-9.00

śniadanie

9.00-9.15

mycie zębów

9.15-9.45

realizacja zadań edukacyjnych - zajęcia z całą grupą

9.45-10.15

zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci

10.15-10.45

realizacja zadań edukacyjnych - zajęcia z całą grupą

10.45-11.50

organizowanie sytuacji do podejmowania działań z własnej inicjatywy
w zależności od pogody i pory roku:
• pobyt na powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw
• obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe z całą grup ą
• zabawy tematyczne, gry i zabawy stolikowe

11.50-12.00

czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do obiadu

12.00-12.30

obiad

12.30-14.00

odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy

dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, ćwiczenia
graficzne,czytanie lub słuchanie nagrań utworów literatury
dziecięcej,zabawy stolikowe, rozmowy indywidualne, prace
porządkowe
14.15 -14.30

podwieczorek

14.30 -17.00

kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom
różnych form relaksu w sali i na powietrzu, powtarzanie
wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, rozmowy
indywidualne, zabawy na sprzęcie terenowym, zabawy przy muzyce,
zabawy ruchowe, (dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku)

Do rozkładu dnia wprowadzane są zmiany w zależności od potrzeb
oraz przebiegu zajęć i zabaw a także uroczystości i wyjazdów.

