
RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 19 W RYBNIKU 

Ramowy rozkład dnia określa organizację pracy przedszkola. Uwzględnia zasady ochrony 

zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia 

dzieci, rodzaj niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwania rodziców.  

Podstawa programowa realizowana jest w przedszkolu od 8.00 do 13.00 

Godziny 

organizacji dnia 

Czynności dzieci i nauczyciela 

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Inspirowanie do spontanicznej 

działalności – zabawy dowolne według zainteresowań służące 

realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, 

konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe 

integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism 

dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Prace 

porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi                       

i rodzicami. 

8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne 

8.15 – 8.30 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe                 

w łazience, przygotowanie do posiłku. Realizacja założeń 

programowych z zakresu kształtowania nawyków 

higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. 

8.30 – 9.00  Śniadanie.  

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas 

spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się 

sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci 

samodzielności. 

9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne. Zajęcia kierowane z całą grupą                      

w oparciu o założenia podstawy programowej prowadzone 

przez nauczyciela wg wybranych programów wychowania 

przedszkolnego. 

9.30 – 10.00  Zabawy integrujące grupę. Zabawy swobodne. Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe, wspomagające, indywidualizacja pracy              

z dzieckiem/ grupą dzieci objętych pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną.  

10.00 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne. Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu 

o założenia podstawy programowej prowadzone przez 

nauczyciela wg wybranych programów wychowania 

przedszkolnego. 

10.30 – 11.30 

 

Pobyt na powietrzu. Czynności samoobsługowe przed 

wyjściem na spacer, do ogrodu ( nauka ubierania się, wiązania 

sznurowadeł zapinania guzików, suwaków-doskonalenie 

czynności) Zabawy organizowane i swobodne     w ogrodzie 

przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. 

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci                               



z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego 

oraz gry sportowe, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, 

tropiące. W czasie niepogody ćwiczenia i zabawy ruchowe                 

w sali. 

11.30 – 11.45 Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe                          

w łazience, przygotowanie do posiłku. Realizacja założeń 

programowych z zakresu kształtowania nawyków 

higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. 

11.45 – 12.30 Obiad 

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas 

spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się 

sztućcami. 

Relaksacja, odpoczynek 

12.30 – 13.00 Zabawy swobodne.  

Realizacja projektów edukacyjnych – tworzenie sytuacji 

edukacyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania 

dzieci, rytmika, dodatkowe zabawy z j. obcym nowożytnym. 

13.00 – 14.00 Utrwalenie wiadomości poznanych na zajęciach, gry i zabawy 

dydaktyczne, utrwalenie poznanych piosenek i wierszy. 

Realizacja zajęć dodatkowych – religii (w grupach starszych). 

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek. 

14.30 – 15.00 Odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, 

audiobooków. 

15.00 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci. Inspirowanie do spontanicznej 

działalności – zabawy dowolne według zainteresowań służące 

realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, 

konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Podsumowanie 

dnia. Prace użyteczno - porządkowe w sali.  

.  

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład 

dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 


