
Szczegółowy plan dnia 
... czyli co się dzieje w naszym przedszkolu! 

 
W naszym przedszkolu zawsze jest dobra zabawa! 

 
8:00 – 9:00 Schodzenie się dzieci. 
Kształtowanie umiejętności 
samodzielnego rozbierania się, dbałości 
o osobiste rzeczy i nienarażanie ich na 
zgubienie lub kradzież. Zabawy 
dowolne w kącikach zainteresowań, 
wykonywanie zadań indywidualnych, 
czynności porządkowo - gospodarcze. 
Pomoc w przygotowaniu do zajęć. 
Kształcenie umiejętności 
przestrzegania reguł obowiązujących w 
społeczności dziecięcej. Wdrażanie 
dzieci do utrzymania ładu i porządku. Zabawy integrujące 
grupę, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne. 
   
9:00 - 9:15 Śniadanie (kształtowanie czynności 
samoobsługowych w czasie spożywania śniadania, nawyków 
higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do właściwego 
zachowania się przy stole). 
  
9:15 – 9.30 Zabiegi higieniczne i czynności porządkowe po 
śniadaniu (kształtowanie umiejętności sprzątania po śniadaniu, 
wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku). 
  
9:30 - 12.15 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o 
podstawę programową - zajęcia i zabawy edukacyjne. Zajęcia 
dodatkowe (język angielski, logopedia, robotyka, zajęcia 
rytmiczno-taneczne, religia). Wdrażanie dzieci do utrzymania 
ładu i porządku. Kształcenie umiejętności przestrzegania reguł 



obowiązujących w społeczności dziecięcej. Aktywność 
ruchowa, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu. 
Zabiegi higieniczne.  
  
12:15 - 12:45 Obiad (kształtowanie czynności 
samoobsługowych w czasie spożywania obiadu, nawyków 
higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do właściwego 
zachowania się przy stole). 
 Zabiegi higieniczne i czynności porządkowe po obiedzie 
(kształtowanie umiejętności sprzątania po obiedzie, wdrażanie 
dzieci do utrzymania ładu i porządku). 
 
12:45 - 13:15  Odpoczynek, wyciszenie za pomocą wybranych 
technik relaksacyjnych, czytanie bajek lub słuchanie z 
audiobooków.  
  
13:15 - 14:00 Kontynuacja działań edukacyjnych, zabawy i gry 
dydaktyczne stolikowe, słownikowe, zabawy dowolne według 
zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z 
dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w sali lub w ogrodzie. 
Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. Kształcenie 
umiejętności przestrzegania reguł obowiązujących w 
społeczności dziecięcej. 
 
14:00-14:15 Podwieczorek. 
 
14:15 – 16:00 Zabawy w sali lub w ogrodzie, kształtowanie 
umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania, 
dbałości o osobiste rzeczy i nienarażanie ich na zgubienie lub 
kradzież. Rozchodzenie się dzieci. 
  
 
  
 


