
RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  w  oddziale  dziesięciogodzinnym – 6-latki  

Grupa : „Biedronki” 
 

 
7:00-8:00 

 
Schodzenie się  dzieci; zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy 
dzieci; rozmowy indywidualne z dziećmi 

 
8:00-8:45 

 
Praca  z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze 
obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; 
zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integrujące grupę; 
ćwiczenia poranne 

 
8:45-9:00 

 
Przygotowanie  do śniadania; czynności higieniczno-porządkowe, 
samoobsługowe 

 
9:00-9:20 

                                                                                                                  
Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego                               
i  estetycznego spożywania posiłku 

 
9:20-9:30 

 
Czynności organizacyjno-porządkowe -  przygotowanie do zajęć 
dydaktycznych 

 
9:30-11:30 

 
Zajęcia  z poszczególnych obszarów edukacji; spacery, wycieczki, 
obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw i boisku 
szkolnym; Język angielski 

 
11:30-12:10 

 
Słuchanie  bajek, opowiadań i baśni; zabawy swobodne według 
zainteresowań dzieci; przygotowanie do obiadu -  czynności 
higieniczno-porządkowe, samoobsługowe 

 
12:10-12:35 

 
Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie 
nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; samodzielne 
spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami 

 
12:35-13:45 

 
Zabawy  relaksacyjne, zabawy w grupach uwzględniające 
zainteresowania dzieci, zabawy graficzne, gry językowe 

 
13:45-14:15 

 
Czynności  higieniczno-porządkowe; podwieczorek 

 
14:15-14:45 

 
 Zajęcia dodatkowe 

 
14:45-17:00 

 
Zabawy  dowolne i kierowane przez nauczyciela; rozwijanie 
uzdolnień, rozbudzanie zainteresowań dzieci; gry towarzyskie; 
zabawy ruchowe na świeżym powietrzu; prace porządkowe w sali; 
rozchodzenie się dzieci 



RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  w  oddziale  dziesięciogodzinnym –                      

4,5-latki 
Grupa : „Żabki” 
 

 

 
7:00-8:00 

 
Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy 
dzieci; rozmowy indywidualne z dziećmi 

 
8:00-8:45 

 
Praca  z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze 
obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; 
zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integrujące grupę; 
ćwiczenia poranne 

 
8:45-9:00 

 
Przygotowanie  do śniadania; czynności higieniczno-porządkowe 

 
9:00-9:20 

 
Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i 
estetycznego spożywania posiłku 

 
9:20-9:30 

 
Czynności organizacyjno-porządkowe - przygotowanie do zajęć 
dydaktycznych 

 
9:30-11:30 

 
Zajęcia  z poszczególnych obszarów edukacji; spacery, wycieczki, 
zabawy na placu i boisku szkolnym; Język angielski 

 
11:30-12:10 

 
Słuchanie  bajek, opowiadań i baśni; zabawy swobodne według 
zainteresowań dzieci; przygotowanie do obiadu, czynności 
higieniczno-porządkowe, samoobsługowe 

 
12:10-12:35 

 
Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie 
nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych; samodzielne 
spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami 

 
12:35-13:20 

 
Zabawy  relaksacyjne, zabawy w grupach uwzględniające 
zainteresowania dzieci, zabawy graficzne, gry językowe 

 
13:20-13:50 

 
 Zajęcia dodatkowe 

 
13:50-14:20 

 
Czynności higieniczno-porządkowe; podwieczorek 

 
14:20-17:00 

 
Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe; ćwiczenia 
manualne, zabawy graficzne, manipulacyjne; zajęcia indywidualne 
z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; swobodna działalność dzieci; zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu; porządkowanie sali; rozchodzenie się dzieci 



RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  w  oddziale  dziesięciogodzinnym – 3-latki  

Grupa : „Motylki” 
 

 

 
7:00-8:00 

Schodzenie się dzieci; gry, zabawy i zajęcia dowolne służące 
realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela; 
rozmowy indywidualne z dziećmi       

 
8:00-8:15 

Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integrujące 
grupę; ćwiczenia poranne  

 
8:15-8:30 

Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe – 
przygotowanie do śniadania 

 
8:30-8:50 

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i 
estetycznego spożywania posiłku 

 
8:50-9:00 

Czynności organizacyjno-porządkowe – przygotowanie do zajęć 
dydaktycznych 

 
9:00-10:30 

Zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji; spacery, wycieczki, 
zabawy na świeżym powietrzu; Język angielski 

 
10:30-10:50 

Czynności higieniczno-porządkowe, samoobsługowe - 
przygotowanie do obiadu                                            

 
10:50-11:20 

Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, 
kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań 
prozdrowotnych; samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe 
posługiwanie się sztućcami 

 
11:20-12:00 

Zabawy swobodne z rówieśnikami,  indywidualne w kącikach 
zainteresowań; przygotowanie do odpoczynku 

 
12:00-13:30 

Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub 
słuchaniu bajek 

 
13:30-13:55 

Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe; 
podwieczorek 

 
13:55-14:10 

 
Zajęcia dodatkowe 

 
14:10-15:00 

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w przypadku złej 
pogody – zabawy ruchowe przy muzyce, nauka piosenek, 
zabawy w teatrzyk) 

 
15:00-17:00 

Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe; ćwiczenia 
manualne, zabawy graficzne, manipulacyjne; zajęcia 
indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych; swobodna działalność dzieci; 
porządkowanie sali; rozchodzenie się dzieci 

 


