
Zadania profilaktyczno wychowawcze oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej określa podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego.  

Jako cel wychowania przedszkolnego podstawa wskazuje wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci 

wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. 

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się 

systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz 

dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. 
 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA 
 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8.00-13.00 
 

7: 00 OTWARCIE PRZEDSZKOLA  - GRUPA ŁĄCZONA 

 zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, 

 

8: 00 ZAJĘCIA W GRUPIE 

 aktywność ruchowa (zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ruchowe, integracyjne) 

 zabawy wg inwencji dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi                             

i z dorosłymi,  

 zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.  

 praca indywidualna, obserwacja dzieci. 

 wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu, 

 czynności higieniczno-sanitarne, porządkowe, 

 

9: 00 ŚNIADANIE 

 wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych, 

 

9:30 ZABAWA, EDUKACJA, REKREACJA 

 realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, 

społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, językowej, matematycznej i literackiej,  

 wspieranie rozwoju emocjonalnego, 

 tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej: uczestnictwo w spacerach, 

wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystanie ze sprzętu sportowo-

rekreacyjnego, 

 prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabaw badawczych w naturalnym środowisku, 

 uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem 

przedszkola.  

 czynności higieniczno-sanitarne, doskonalenie umiejętności samoobsługi, 

 

ok. 12:00 OBIAD 

 wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań 

prozdrowotnych, 

 

12:40 RELAKS  

 słuchanie bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela, 

 słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz słuchowisk, 

 

13.00 AKTWNE POPOŁUDNIE (GRUPA ŁĄCZONA, SZEŚCIOLATKI- ŚWIETLICA) 

 aktywność własna- zabawy indywidualne z kolegami, rozwój społeczny, 

 oglądanie książeczek, gry planszowe itp. 

 zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, 

 czynności porządkowe w sali, 

 leżakowanie dla grup młodszych 

 PODWIECZOREK  ok. godz. 15:00 

 

17:00 ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA 


