
RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY 4 -  LATKÓW  

MOTYLKI 

7.00 - 9.00 

Zajęcia ogólnorozwojowe, grupowe i indywidualne w kącikach zainteresowań. 

9.00 - 9.20 

Schodzenie się dzieci – omówienie zasad bezpieczeństwa, które obecnie obowiązują w 

przedszkolu. Zabawy w kącikach zainteresowań. 

9:20 - 9.30 

Ćwiczenia poranne. 

9.30 - 10.00 

Śniadanie; zabiegi higieniczne przed i po posiłku. Stosowanie etapów mycia rąk. Przestrzeganie 

zasad dobrego wychowania podczas posiłku. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania 

pokarmów niezbędnych dla zdrowia. 

10.00 – 10:30  

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w ramach realizacji programu wychowania. Zajęcia 

inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dziecka w sferze ruchowej, 

muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, przyrodniczej. Zabawy w języku obcym 

nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na 

świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki. 

10.30- 11.30 

Zabawy dowolne dzieci. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. 

Pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. 

11.30 - 12.00 

Obiad; zabiegi higieniczne przed i po posiłku. Stosowanie etapów mycia rąk. Przestrzeganie 

zasad dobrego wychowania podczas posiłku. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania 

pokarmów niezbędnych dla zdrowia. 

12.00 – 12.30  

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w ramach realizacji programu wychowania. Zajęcia 

inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dziecka w sferze ruchowej,  

muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, przyrodniczej. Zabawy w języku obcym 

nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.  



 

12.30 – 13.30  

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki. 

13.30 -14.00 

Praca indywidualna, wyrównawcza oraz z dziećmi zdolnymi. Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

(rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, i grafomotoryki ). Rozmowa kierowana na tematy 

zgodne z zainteresowaniem dzieci. Zabawy dydaktyczne, ruchowe. Obserwacja pedagogiczna. 

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Rozmowy indywidualne z 

dziećmi.  

Rozchodzenie się dzieci do domu. 

14.00-16.00 

Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców). Zajęcia ogólnorozwojowe, grupowe 

i indywidualne w kącikach zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu. Tworzenie 

różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, 

ruchowej dzieci. 


