
Godziny Zajęcia Dnia w grupie 6 „Żabki” 

8.00 - 8.15 

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających 

zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, 

tematyczne, badawcze itp. Praca wyrównawcza- indywidualna i zespołowa. 
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca z 

dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę 

8.15 - 8.30 
Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-osobiste, przygotowanie do 
śniadania. 

8.30 - 9.00 
Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego 

spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole. 

9.00 - 9.30 
Wyjście na dwór. Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym, 

obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie terenowym, zabawy ruchowe 

9.30  – 10.15 
Zajęcia edukacyjne w sali będące realizacją podstawy programowej według 
opracowanych planów miesięcznych. 

10.15 - 10.45 
Zabawy w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka. Praca indywidualna 

z dzieckiem. 

10.45 - 11.15 

(poniedziałek i środa) 
Język angielski 

10.45-11.15 

(wtorek, czwartek, 

piątek) 

Samodzielna zabawa dzieci- podejmowanie różnorodnych form działania przy 

niewielkim udziale nauczyciela – zabawy z językiem obcym nowożytnym. 

10.45-11.45 

(wtorek, czwartek, 

piątek) 

Zabawy ruchowe i integracyjne. 

11.45- 12.00 
Czynności higieniczne i samoobsługowe. 

Przygotowywanie do obiadu. 

12.00-12.30 
Obiad – zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się sztućcami (widelcem, 
łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 

12.30-12.45 Czynności higieniczne. Odpoczynek poobiedni. 

12.45-13.15 
Wyjście na dwór. Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym, 

obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie terenowym, zabawy ruchowe. 

13.15-14.00 

(poniedziałek, wtorek, 

środa, piątek) 

Ćwiczenia gimnastyczne z elementem czworakowania, równowagi; 

orientacyjno – porządkowe, bieżne, chwytne z celowaniem. 

poniedziałek 14.00-14.30 Religia 

 

 

czwartek 

 

13.15-13.30 

Zabawy ruchowe z elementem czworakowania, równowagi; 
orientacyjno – porządkowe, bieżne, chwytne z celowaniem. 

13.30-14.00 Religia 

14.00-14.20 

(wtorek, środa, czwartek 

piątek) 

Praca zespołowa, w grupach/ indywidualna – tworzenie własnych prac. Gry 

dydaktyczne, układanki, wg zainteresowań dzieci. 

14.20-14.30 Przygotowanie podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. 

14.30-15.00 Podwieczorek 

 

15.00-17.00 

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom 
dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, 

badawcze itp. Praca wyrównawcza – indywidualna i zespołowa. Porządkowanie 

miejsca pracy i zabawy. Rozchodzenie się dzieci. 



 


