
  RAMOWY PLAN DNIA 

       GRUPA II „KANGURKI”  

 

6:00 – 8:30  
Schodzenie się dzieci do przedszkola - podejmowanie zabaw według własnej inwencji w 

kącikach zainteresowań i edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno- 

manipulacyjna, gry, układanki i zabawy stolikowe, zabawy integrujące grupę, a także ze 

śpiewem i przy muzyce, wykonywanie zadań indywidualnych, działania nauczyciela o 

charakterze stymulacyjnym, wyrównawczym i obserwacyjnym, rozmowy z rodzicami. 

8:30 – 9:00  
Zajęcia dodatkowe – uczestniczenie w działaniach kierowanych przez specjalistów zgodnie 

z programami własnymi. 

9:00 – 9:30  
I śniadanie - doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, wpajanie 

zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, nauka i 

doskonalenie etapów mycia rąk i zębów. 

9:30 – 10:30  
Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą realizowana w korelacji z wybranym 

programem wychowania przedszkolnego. 

10:30 – 11:30  
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, tworzenie sytuacji rozwijających 

indywidualne zainteresowania dziecka 

11:30 – 11:45  
II Śniadanie – wdrażanie zasad zdrowego odżywiania, spożywanie owoców i warzyw w  

„ Kawiarence zdrowia ”. 

 

 



11:45 – 12:45  
Pobyt na świeżym powietrzu – przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, 

zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w naturalnym środowisku, gry 

i zabawy ruchowe, zabawy dowolne, prace porządkowe. 

12:45 – 13:15  
Obiad - doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, wpajanie zasad 

dobrego wychowania, nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, 

wyrabianie nawyków i czynności kulturalnych, higienicznych związanych z samoobsługą 

dzieci. 

13:15 – 14:00  
 Relaks - słuchanie muzyki i słuchowisk z płytoteki dziecięcej zabawy indywidualne  

14:00 – 14:30  
Słuchanie bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej w interpretacji nauczyciela, 

indywidualne wspomaganie korygowanie rozwoju dziecka. 

14:30- 15:00  
Zajęcia dodatkowe – uczestniczenie w działaniach kierowanych przez specjalistów zgodnie 

z programami własnymi. 

15:00 – 15:30  
Podwieczorek – doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, 

wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków i czynności samoobsługowych. 

 

 



15:30 – 18:00   
Rozchodzenie się dzieci do domu – tworzenie okazji do działań twórczych oraz aktywności 

ruchowej, praca indywidualna, zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez 

nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacje pedagogiczne, podsumowanie 

wydarzeń dnia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty z rodzicami. 

 

                   

                                                    POZDRAWIAMY 


