Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2016/2017
Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku
z dnia 26.01.2017
Ramowy rozkład dnia w grupie Skrzaty i Włóczykije
- zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zespołowe lub indywidualne,
gry dydaktyczne, zabawy rozwijające zainteresowania dzieci
indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju
8.00-8.30 - ćwiczenia usprawniające narządy mowy: oddechowe, ortofoniczne, słownikowe, gramatyczne oraz
doskonalące słuch, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania,
8.30-9.00 - I śniadanie
9.00-10.00 - zajęcia dydaktyczne z zespołami lub z całą grupą, będące realizacją treści programowych z zakresu
wszystkich obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego
10.00-10.30- zabawy swobodne dzieci: konstrukcyjne, tematyczne
10.30-11.00- czynności higieniczno-porządkowe i II śniadanie
11.00-11.30- praca z dzieckiem uzdolnionym, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju/ zabawy dowolne
11.30-13.15- przygotowanie do wyjścia do ogrodu- ćwiczenia w samoobsłudze
zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze,
zabawy porządkowo- gospodarcze, sportowo- ruchowe, zabawy swobodne lub/ i w sali zabawy
ruchowe, prace w kąciku przyrody
13.15-13.30– przygotowanie do obiadu,
13.30-13.50- obiad
13.50-14.20- bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne,
14.20-15.00- zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym,
praca indywidualna z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia
dodatkowe
7.30-8.00

Ramowy rozkład dnia w grupie Chochliki i Iskierki
6.00-7.30 - schodzenie się dzieci, zabawy w grupie łączonej, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach
zainteresowań, zespołowe lub indywidualne, gry dydaktyczne
7.30-8.00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci, ćwiczenia usprawniające narządy mowy:
oddechowe, ortofoniczne, słownikowe, gramatyczne oraz doskonalące słuch/ zabawy dowolne
8.00-8.30 - zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne i przygotowanie do śniadania,
8.30-9.00 - I śniadanie
9.00-9.40 - zajęcia dydaktyczne z zespołami lub z całą grupą, będące realizacją treści programowych z zakresu
wszystkich obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego
9.40-10.10 – zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki
10.10-10.30- czynności higieniczno-porządkowe i II śniadanie
10.30-12.00- przygotowanie do wyjścia do ogrodu-ćwiczenia w samoobsłudze, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
spacery, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze, zabawy porządkowo- gospodarcze, sportoworuchowe, zabawy swobodne/ i w sali zabawy ruchowe, prace w kąciku przyrody
12.00-13.15- zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie
przedszkolnym, praca indywidualna z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe,
zajęcia dodatkowe
13.15-13.30- czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu
13.30-13.50- obiad
13.50-14.30 -czas na bajkę, muzykę relaksacyjną,
14.30-15.00 - zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela w sali w lub w ogrodzie
przedszkolnym, praca indywidualna z dziećmi, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe,
zajęcia dodatkowe
15.00-17.00 –zabawa w grupie łączonej, indywidualne zabawy wg zainteresowań lub w zespołach,
omówienie wydarzeń dnia, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci

