
Czas w przedszkolu mamy bardzo wypełniony: 
 

Godzina Co robimy w tym czasie 

 
6.00 –  8.00 

Witajcie w przedszkolu! 
Powitanie,  zabawy integracyjne, ruchowe (czas swobodnej 

ekspresji), rozmawiamy, rysujemy, śpiewamy, oglądamy  czasopisma 

dla dzieci, książki,  

 
8.00 –  8.30 

Rozwijamy zainteresowania, uzupełniamy zaległości – 
pracujemy indywidualnie z naszą Panią  
wykonujemy inne czynności wg. zainteresowań, dzieci; 

praca w małych zespołach i praca indywidualna. 

 
8.30 –  8.50 

Uczymy się dbać o porządek – sprzątamy salę przed 
śniadaniem  
Przygotowujemy się do śniadania (rozwijanie sprawności 

koordynacyjnej, uwagi, współpracy, porządkowania oraz nawyków 

higienicznych. 

  
8.50 –  9.10 

Trzeba się wzmocnić – śniadanie 
 

 
9.10 –  9.30 

Dbamy o higienę – myjemy ząbki 
Gimnastyka dla języka  

 
9.30 – 10.30 

Czas na naukę – zajęcia tematyczne z podstawy programowej 
 uczestniczymy w ciekawych zajęciach, 
 uczymy się nowych rzeczy 
 zajęcia ruchowe 
 zajęcia plastyczne 
 zajęcia muzyczne  

Uczestniczenie w zajęciach i zabawach prowadzonych w oparciu o 

plan pracy dydaktyczno - wychowawczy z uwzględnieniem 

właściwego stopnia trudności - zadania na miarę  możliwości  dzieci. 

 

 
10.40 – 11.30 

Czas odetchnąć świeżym powietrzem idziemy na spacer lub 
pobiegać w ogrodzie  

Pobyt dzieci w ogrodzie (zabawy terenowe i na sprzęcie 

ogrodowym), spacery, zabawy organizowane przez nauczyciela oraz 

wynikające z zainteresowań„ dzieci. Obserwacje najbliższego 

otoczenia przyrodniczego i społecznego. 

 
11.30 – 11.50 

Przygotowanie do obiadu. 
Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne i samoobsługowe). 



 
12.00 – 12.30 

Trzeba się wzmocnić – obiad 

 
 

 

 

12.30 – 14.30 

 

Poobiedni odpoczynek, zajęcia 

relaksacyjne przy muzyce. 

Słuchanie opowiadań, baśni, 

bajek, oglądanie ilustracji 

3– latki:  
 
odpoczynek po 
ciężkim dniu – 
leżakowanie 
 
 
12.30 – 14.30 
 

 

4, 5 – latki: 
 
odpoczynek przy 
muzyce, zabawy 
wyciszające, 
słuchanie bajek 
 
12.30 – 13.30 

 

 
zajęcia sportowe, gry, 
konkursy 
 
 
13.30 – 14.30  
 

  
 

6 – latki:  
 
drugie zajęcie 
tematyczne lub 
zajęcia sportowe 
 
 
12.30 – 13.00   

 
praca przy 
stolikach lub 
zabawy dowolne  
 
13.00 – 14.30  
 

 

 
14.30 – 15.00 

Trzeba się wzmocnić – podwieczorek 
Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe i 

higieniczne  

 
15.00 – 16.00 

Zabawy na powietrzu, zabawy dowolne z przyjacielem 
Pobyt w ogrodzie lub swobodne zabawy w kącikach tematycznych 

i zainteresowań 

 
16.00 – 16.30 

Rozwijamy zainteresowania, bawimy się z kolegami, 
pracujemy indywidualnie z naszą Panią  
Zabawy zorganizowane, praca indywidualna, utrwalanie wiadomości. 

Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci. 

 
16.30 – 17.00 

 
Czas do domu.  
Do zobaczenia jutro! 

….   .... … …  
 


