
Ramowy plan dnia oddziału 5cio godzinnego dla dzieci sześcioletnich „zerówka” grupa 00 

Realizacja podstawy programowej odbywa się od godz. 08:00 do godz. 13:00. 

 

08:00 -08:30 

• Schodzenie się dzieci do szatni, wspólne przejście do Sali zajęć (max. 5-10min.) Gry, 
zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela  

• Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze 
indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, 
rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. 

• Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne 
funkcjonowanie w zabawie.  

• Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie i korygowanie 
rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem potrzebującym dodatkowej pomocy.  

• Wspólne planowanie kolejności wykonywanych czynności spośród zadań przypadający  
na dany temat dnia (W ramach innowacji pedagogicznej jaką jest Pozytywna Dyscyplina).   

08:30- 09:00 

• Czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku. 

• Śniadanie oraz przygotowania do zajęć programowych. 

09:00- 10:00 

• Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego 
programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: 
plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej). 

10:00- 10:30 

• Swobodne zabawy organizowane na podwórku szkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery 
i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu). 

• Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. 

• Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych oraz innych 
okoliczności wynikających  
z potrzeb rozwojowych dzieci.  

• Zajęcia dla dzieci z orzeczeniami ( logopedia, zajęcia z psychologiem, pedagogiem i inne) 

10:30- 11:00 

• Swobodna zabawa dzieci w sali lub na podwórku szkolnym, tworzenie warunków  
do spontanicznej i zorganizowanej aktywności. 

• Działania wspomagające rozwój dziecka ‐  indywidualne wspomaganie i korygowanie 
rozwoju. 



• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. 

• Gry i zabawy ruchowe, rytmiczne, badawcze, integracyjne. 

• Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne. 

• Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku,  
na podwórku i poza terenem szkoły. 

• Zajęcia dla dzieci z orzeczeniami ( logopedia, zajęcia z psychologiem, pedagogiem i inne) 

11:00-11:30   

•  Czynności higieniczno‐porządkowe oraz przygotowanie do posiłku. 
• Obiad  

11:30-13:00  

• Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie 
literatury dziecięcej czytanej przez  nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy 
teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań. 

• Zajęcia z języka angielskiego, religii (?jeśli Rodzice wyjdą z taką inicjatywą) itp.  

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności  
i zainteresowania, praca  z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. 

• Zabawy ruchowe na podwórku szkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe  
w sali.  

• Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, 
inne.  

• Czynności organizacyjno‐porządkowe. 

• Sprowadzenie dzieci do szatni. 

13:00  

• Przekazanie dzieci ich Rodzicom/Opiekunom. 

PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI  

13:00-13:30 Zajęcia z języka angielskiego, religii 

 

UWAGA! Ramowy rozkład dnia jest tylko ramą dnia i może ulegać zmianie ze względu na: różne 
warunki pogodowe, wizyty gości w szkole, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas 
realizacji ośrodka tematycznego, inne predyspozycje dzieci tj. tempo działania, nastrój,  

 

Zajęcia dodatkowe: 

Religia: poniedziałki -koniec zajęć 13:30 

Język angielski: piątki- koniec zajęć 13:30 


