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PLAN DNIA PRZEDSZKOLA
GODZINY
6:00 – 8:00
8:00 – 8:15
8:15 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 10:40
10:40 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:45

RODZAJ ZAJĘĆ
Schodzenie się dzieci, zabawy, gry dydaktyczne, swobodna działalność dzieci,
obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne.
CEL: Integracja grup przedszkolnych, tworzenie systemu rodzinkowego.
Poranne rozmowy w kręgu.
CEL: Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć danego dnia.
Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, ćwiczenia ruchowe
w formie opowieści ruchowej.
CEL: Rytuał wspólnego rozpoczynania dnia, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
Czynności higieniczne - mycie rąk przed śniadaniem.
CEL: Nauka dbania o higienę osobistą, przygotowanie dzieci do posiłku.
Śniadanie.
CEL: Wspólne spożywanie posiłku, nauka samodzielnego spożywania posiłku.
Czynności higieniczne: mycie rąk i zębów, czytanie książeczek.
CEL: Propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej.
Zajęcia programowe / Zajęcia dodatkowe / Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
CEL: Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zabawy swobodne, zabawy kierowane przez nauczyciela.
CEL: Integracja grupy przedszkolnej, obserwacja zachowań dzieci,
poznanie ich zainteresowań.
Czynności higieniczne – mycie rąk przed obiadem.
CEL: Nauka dbania o higienę osobistą, przygotowanie dzieci do posiłku.
Obiad (zupa + drugie danie).
CEL: Wspólne spożywanie posiłku, nauka samodzielnego spożywania posiłku.
Czynności higieniczne, przygotowanie się do odpoczynku, rozłożenie leżaków i pościeli.
CEL: Nauka czynności samoobsługowych organizacyjnych.
Leżakowanie / Zajęcia relaksacyjne i rozluźniające, ciche zabawy stolikowe.
CEL: Wyciszenie i relaksacja, odpoczynek umysłowy i fizyczny.
Rozbudzanie dzieci, czynności higieniczne.
CEL: Nauka czynności samoobsługowych.
Podwieczorek
CEL: Wspólne spożywanie posiłku.

Zabawy swobodne, zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem w kole oraz zabawy
kierowane przez nauczyciela.
14:45 – 15:30
CEL: Integracja grupy przedszkolnej, nabycie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy.
Kontynuacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych, gry, zabawy dydaktyczne w sali
lub na placu zabaw, praca indywidualna z dzieckiem.
15:30 – 17:00
CEL: Powtórzenie wiadomości zdobytych w ciągu całego dnia, obserwacja dzieci.
Zabawy swobodne, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań wg potrzeb dzieci,
porządkowanie sali.
17:00 – 18:00
CEL: Integracja grup przedszkolnych, tworzenie systemu rodzinkowego.
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH
HARMONOGRAM NIEZNACZNIE MOŻE ULEGAĆ ZMIANOM.

