
Rytm dnia grupa III „Delfinki” rok szkolny 2020/2021 

Wychowawca: mgr Dorota Wawrzyniak, Aleksandra Radomska 

Godziny pracy oddziału: 8:00 – 15:00 

Codzienne wietrzenie sal co godzinę lub stale w czasie pobytu dzieci w przedszkolu 

Godziny realizacji 
podstawy 

programowej 

ZAGOSPODAROWANIE CZASU PRZEBYWANIA W PRZEDSZKOLU 
ZGODNIE Z PODST A WĄ PROGRAMOWEJ 

8:00 – 8:20 Mycie rąk przed rozpoczęciem zabawy. Zabawy swobodne służące realizacji 
pomysłów dzieci. Zestaw ćwiczeń porannych, zabawy ruchowe, ćwiczenia manualne, 
rytmizacja, zabawy dydaktyczne. Utrwalanie wiadomości, wierszy, piosenek. 
Czynności porządkowe. Wyznaczanie dyżurnych. Obserwacje pedagogiczne. 

8:20 – 9:00 Czynności higieniczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność mycia rąk, 
utrwalanie techniki. Przygotowanie do śniadania, realizacja założeń programowych z 
zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. 
Śniadanie. 

9:00 – 10:00 Realizacja zajęć edukacyjnych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego 
„Wokół przedszkola” M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej. Zajęcia 
zorganizowane: rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny poznawczy. Doświadczenia, 
zabawy ruchowe, muzyczne, matematyczne, z zakresu rozwoju mowy i myślenia 
dzieci. Zabawy plastyczne i dydaktyczne. 

10:00 – 10:30 Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy wg pomysłu dzieci – 
rozwijające ich inwencję. 

10:00 – 10:30 Religia – czwartek 
10:30 – 11:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz budynku (nauka 

ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików). Zabawy organizowane w 
ogrodzie, spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, prace twórcze w ogrodzie. 
Dokładne mycie rąk po przyjściu. W razie niepogody – zabawy ruchowe w Sali, 
zabawy badawcze, obserwacje w kąciku przyrody. 

11:00 – 11:30 Religia – poniedziałek 
11:30 – 12:00 Język angielski (poniedziałek). Czynności higieniczne, utrwalanie techniki mycia rąk. 

Przygotowanie do obiadu, realizacja założeń programowych w zakresie posługiwania 
się sztućcami. Pełnienie dyżurów. Obiad. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się 
przy stole. Czynności higieniczne po obiedzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
mycie rąk. 

12:00 – 12:20 Język angielski (wtorek). Poobiednia relaksacja i wyciszenie – słuchanie muzyki, 
słuchanie czytanych i opowiadanych bajek. 

12:20 – 13:30 Ćwiczenia manualne, utrwalanie poznanych wiadomości, piosenek, wierszy, układów 
tanecznych itp. Zabawy dydaktyczne, muzyczne i ruchowe. Zabawy swobodne – 
rozwijające intencje dzieci, zabawy kierowane przy niewielkim udziale nauczyciela. 
Obserwacje dzieci. Praca indywidualna. Kontakty z rodzicami. Zabawy w ogrodzie 
przedszkolnym. Wypełnianie kart pracy, ćwiczenia grafomotoryczne 

13:30 – 14:00 Podwieczorek. Zwrócenie uwagi na dokładne umycie rąk przed i po posiłku. 
Wdrażanie do kulturalnego, estetycznego spożywania posiłku. 

14:00 – 15:00 Zabawy swobodne i kierowane. Gry stolikowe, puzzle. Zabawy manualne, 
konstrukcyjne. Zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i nauki reagowania na różne zagrożenia. Kontakty z rodzicami. 
Obserwacje dzieci. Porządkowanie Sali. 

 


