
RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 
dla grupy „Myszki” 

 

czas ilość 
 

Forma aktywności 

 
630- 800 

 

 

1.30’ 

 

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające 

zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, 

aktywność w  kąciku książki itp. praca indywidualna z dziećmi. 

800- 815 0.15’ Ćwiczenia poranne 

815- 830 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 

830-900 0.30' Śniadanie 

900-920 0.20’ 
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania 
przedszkolnego 

920-1010 0,50’ 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca 
indywidualna. 

1010-1115 1,05’  Aktywność ruchowa w ogrodzie 

1115-  1145 0.30’ Czynności higieniczno- porządkowe 
 1145- 1215 0.30' Obiad   

1215 - 1245 0.30’ Przygotowanie do leżakowania 

1245-1300 0.15’ Kwadrans dla bajki/leżaki 
1300-1400 1 Wypoczynek na leżakach 
1400-1415 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 
1415-14 45 0.30' Podwieczorek 

1445-1530 1.15' 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, 

indywidualna praca z dziećmi. 

1530-1630 1 Aktywność ruchowa w ogrodzie i rozchodzenie się dzieci. 
 
 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela 
Spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu 
Zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 
dla grupy   „Wróbelki” 

 

czas ilość 
 
Forma aktywności 

 
630- 800 

 

 
1.30’ 
 

 
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające 
zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, 
aktywność w kąciku książki itp. praca indywidualna z dziećmi. 

800- 815 0.15’ Ćwiczenia poranne 

815- 830 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 

830-900 0.30' Śniadanie 

900-920 0.20’ 
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania 
przedszkolnego 

920-1010 0,50’ 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca 
indywidualna. 

1010-1115 1,05’  Aktywność ruchowa w ogrodzie 
1115-  1145 0.30’ Czynności higieniczno- porządkowe 
 1145- 1215 0.30' Obiad   
1215 - 1245 0.30’ Przygotowanie do leżakowania 
1245-1300 0.15’ Kwadrans dla bajki/leżaki 
1300-1420 1,20 Wypoczynek na leżakach 
1420-1435 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 
1435-15 05 0.30' Podwieczorek 

1445-1530 1.15' 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, 
indywidualna praca z dziećmi. 

1530-1630 1 Aktywność ruchowa w ogrodzie i rozchodzenie się dzieci. 
 
 
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela 
Spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu 
Zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego 
 
 
Uwagi: 
J. angielski – 9.30 - 9.45 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 

dla grupy „Sówki” 
 

czas ilość 
 

Forma aktywności 

 
630- 800 

 

 

1.30’ 

 

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające 

zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, 

aktywność w kąciku książki itp. praca indywidualna z dziećmi. 

800- 815 0.15’ Ćwiczenia poranne 

815- 830 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 

830-900 0.30' Śniadanie 

900-1000 0.20’ 
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania 
przedszkolnego 

1000-1040 0.30' 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca 
indywidualna. 

1040-1140 1.05’ Aktywność ruchowa w ogrodzie 

1140-  1200 0.20’ Czynności higieniczno- porządkowe 
 1200- 1230 0.30' Obiad   
1230-1300 0.30' Bajkoterapia/ Odpoczynek na miarę potrzeb dzieci 

1300-1400 1 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, 

indywidualna praca z dziećmi. 

1400-1415 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 
1415-14 45 0.30’ Podwieczorek 

1445-1515 0.30' 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, 
indywidualna praca z dziećmi i rozchodzenie się dzieci. 

1515-1630 1.15' Aktywność ruchowa w ogrodzie i rozchodzenie się dzieci. 

 
 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela 
Spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu 
Zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego 

 
 

Uwagi: 

J. angielski – 9.45 - 10.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 
dla grupy: „Zające” 

 

czas ilość 
 

Forma aktywności 

 
630- 800 

 

 

1.30’ 

 

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające 

zainteresowaniom dzieci min. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, 

aktywność w kąciku książki, itp. Praca indywidualna z dziećmi. 

800- 815 0.15’ Ćwiczenia poranne 

815- 830 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 

830-900 0.30' Śniadanie 

900-1000 1 
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania 
przedszkolnego 

1000-1040 0.40’ 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca 
indywidualna. 

1040-1140 1’ Aktywność ruchowa w ogrodzie / Spacer, obserwacje przyrodnicze 

1140- 1200 0.20’ Czynności higieniczno- porządkowe 

    1200 - 1230 0.30’ Obiad   

1230-1300 0.30’ 
Bajkoterapia/ Odpoczynek na miarę potrzeb dzieci 
 

1300-1400 

 
1 

Zabawy i ćwiczenia utrwalające treści/ Zajęcia indywidualne z 
dzieckiem zdolnym lub z trudnościami edukacyjnymi, zabawy twórcze 
inicjowane przez dzieci i nauczyciela, zajęcia dodatkowe. 
 

1400 - 1415 0.15' Czynności higieniczno- porządkowe 

1415-1445 0.30' Podwieczorek 

1415-1530 1.15' 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, 

indywidualna praca z dziećmi   

1530 -1630 1.45' Aktywność ruchowa w ogrodzie/ rozchodzenie się dzieci 

 
 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela 
spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu 
zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego 

 
 
 
Uwagi: 

J. angielski – 9.00 - 9.30 

 
 



RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 
dla grupy: „Sikorki”, „Jeżyki” 

 

czas ilość 
 

Forma aktywności 

 
630- 800 

 

 

1.30’ 

 

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające 

zainteresowaniom dzieci min. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, 

aktywność w kąciku książki, itp. Praca indywidualna z dziećmi. 

800- 815 0.15’ Ćwiczenia poranne. 

815-830 0.15 Czynności higieniczno- porządkowe 
830-900 0.30' Śniadanie 

900-1000 1 
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania 
przedszkolnego 

1000-1030 0.30' 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca 
indywidualna. 

1030-1135 1.05’ Aktywność ruchowa w ogrodzie / Spacer, obserwacje przyrodnicze 

1135- 1145 0.10’ Czynności higieniczno- porządkowe 

   1145 - 1215 0.30’ Obiad   

1215-1245 0.30’ 
Bajkoterapia/ Odpoczynek na miarę potrzeb dzieci 
 

1245-1345 1’ 
Zabawy i ćwiczenia utrwalające treści/ Zajęcia indywidualne z 
dzieckiem zdolnym lub z trudnościami edukacyjnymi, zabawy twórcze 
inicjowane przez dzieci i nauczyciela, zajęcia dodatkowe. 

1345-1400 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 

1400-1430 0.30’ Podwieczorek 

1430-1530 1’ Aktywność ruchowa w ogrodzie/ obserwacje przyrodnicze 

1530 -1630 1’ 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, 

indywidualna praca z dziećmi/ rozchodzenie się dzieci 

 
 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela 
spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu 
zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego 

 
 
 
 
Uwagi: 

J. angielski – Jeżyki 8.30 - 9.00 
                      Sikorki 10.45 - 11.15 



RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 
dla grupy: „Wiewiórki” 

 

czas ilość 
 

Forma aktywności 

 
630- 800 

 

 

1.30’ 

 

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające 

zainteresowaniom dzieci min. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, 

aktywność w kąciku książki, itp. Praca indywidualna z dziećmi. 

800- 815 0.15’ Ćwiczenia poranne 

815- 830 0.15’ Czynności higieniczno- porządkowe 

830-900 0.30' Śniadanie 

900-1000 1 
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania 
przedszkolnego 

1000-1040 0.40' 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca 
indywidualna. 

1040-1140 1’ Aktywność ruchowa w ogrodzie / Spacer, obserwacje przyrodnicze 

1140- 1200 0.20’ Czynności higieniczno- porządkowe 

    1200 - 1230 0.30’ Obiad   

1230-1300 0.30’ 
Bajkoterapia/ Odpoczynek na miarę potrzeb dzieci 
 

1300-1400 

 
1 

Zabawy i ćwiczenia utrwalające treści/ Zajęcia indywidualne z 
dzieckiem zdolnym lub z trudnościami edukacyjnymi, zabawy twórcze 
inicjowane przez dzieci i nauczyciela, zajęcia dodatkowe 

1400 - 1415 0.15' Czynności higieniczno- porządkowe 

1415-1445 0.30' Podwieczorek 

1445-1545 1' Aktywność ruchowa w ogrodzie / obserwacje przyrodnicze 

1545-1630 0,45' 
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, 

indywidualna praca z dziećmi, rozchodzenie się dzieci 

 
 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela 
spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu 
zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego 

 
 
 
 
Uwagi: 

J. angielski – 10.15 - 10.45 

 

 

 
 



Grupa Śniadanie Obiad Podwieczorek 

Jeżyki 8.15 11.45 14.00 

Sikorki 8.15 11.45 14.00 

Wróbelki 8.30 11.45 14.15 

Myszki 8.30 11.45 14.15 

Zające 8.30 12.00 14.15 

Wiewiórki 8.30 12.00 14.15 

Sówki 8.30 12.00 14.15 

 
 
 


