
Załącznik 7 

do Protokołu Nr 211.2020.2021.SP  zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w dniu 28 sierpnia 2020r. 

 

Ramowy plan dnia w grupie 4-latków Biedronki i Motylki 

 

 7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi.  Zabawy służące 

realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, 

tematyczne. 

 8:00 – 8:45 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Indywidualne wspomaganie  

i korygowanie rozwoju. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.  Prace porządkowe w sali.  

Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania. 

 8:45 – 9:15 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. 

 9:15– 9:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- 

dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach 

rozwoju. 

 9:45 – 10:30 Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-

dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe. 

 10:30 – 11:45 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje 

przyrodnicze i  wycieczki.  Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury).  

 11.45 – 12.30 Czynności higieniczno-porządkowe. Obiad – wspieranie samodzielnych działań 

dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne 

spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. 

 12:30 – 12:45 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku poobiedniego; 

wdrażanie do samodzielnego rozbierania się, przebierania w piżamkę oraz porządkowania własnej 

garderoby. 

 12:45 – 14:00 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek. 

 14:15 – 14:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. 

 14:30 – 15:00 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. 

 15:00 – 16:00 Zabawy dowolne, indywidualne wspomaganie i korygowanie wad rozwojowych, praca 

z dzieckiem zdolnym, prowadzenie obserwacji pedagogicznych. 

 16:00 – 18:00 Swobodna aktywność własna; czytanie literatury dziecięcej. Zabawy w kole, zabawy 

stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci. W godzinach 

17:00 – 18:00 dzieci przebywają w grupie łączonej. 

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji. 

Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, 

doświadczenia ze śniegiem i lodem. 


