
RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 21 W RADOMIU 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

6:00 – 8:00 

Czynności opiekuńczo- wychowawcze, zabawy swobodne według zainteresowań 

służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy 

integrujące grupę, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność 

manualną, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci. 

Zabawa ruchowa, taneczna, ze śpiewem, inscenizowana w grupach młodszych. 

Ćwiczenia poranne w grupach starszych. 

 

8:00 – 9:00 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne- przygotowanie do śniadania. 

Śniadanie (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania 

posiłków. 

 

9:00 – 10:05 Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą, w tym religia.(Dwa zajęcia w grupach 

starszych i jedno w grupie dzieci trzyletnich. W grupie dzieci czteroletnich dwa 

zajęcia od II-go semestru) 

Zajęcia edukacyjne obejmują: 

• Wspomaganie, stymulowanie i aktywizowanie wielokierunkowego 

rozwoju dziecka. 

• Zajęcia z zakresu rozwoju mowy i myślenia. 

• Zajęcia z zakresu kształtowania znajomości pojęć matematycznych. 

• Zajęcia z zakresu aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej. 

• Przygotowywanie dzieci do samodzielności. 

• Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi… 

Grupy młodsze realizują zabawy swobodne niekierowane. 

 

10:05 –11:00 Zabawy na powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, spacery w pobliżu przedszkola, 

przyrodnicze zabawy badawcze inspirowane przez dzieci, (zabawy swobodne w 

sali w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych). 

 

Czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do obiadu 

 

11:00 –11:30 Obiad (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania 

posiłków)- oddziały: I, II, III,IV,V, VI 

 

11:35 –12:05 Obiad (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania 

posiłków)- oddziały: VII,VIII 

 

11:30 - 13:30 Grupy młodsze- relaksacja, słuchanie bajek, słuchanie muzyki, zabawy swobodne. 

 

12:05 - 13:00 Grupy starsze – relaksacja, słuchanie bajek, słuchanie muzyki, zabawy swobodne, 

zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, praca indywidualna, pobyt na 

powietrzu. 

 

13:00 –15:00 - Zajęcia dodatkowe ( zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, itp.) 

- Realizacja programów własnych opracowanych przez nauczycieli poszerzających 

podstawę programową z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne 

uzdolnienia i zainteresowania dzieci. 



- Realizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami dzieci.  

- Przygotowywanie dzieci do udziału w przedszkolnych lub poza przedszkolnych 

imprezach artystycznych, sportowych i okolicznościowych. 

- Zabawy tematyczne, badawcze, tematyczne, rozwijające kreatywność dzieci  

i inne realizowane przez nauczyciela. 

14:00 – 14:20 - Grupy młodsze – podwieczorek 

 

 14:25 – 14:45 - Grupy starsze – podwieczorek 

 

14.20 – 17.00 - Czynności higieniczne.  

- Czynności opiekuńczo- wychowawcze. 

- Zabawy swobodne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, 

zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy integrujące grupę, rozwijające 

percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manipulacyjną, zabawy i rozmowy 

kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci. 

 

 

 


