
Niepubliczne Przedszkole „Turkusiaki” w Lublinie 

Ramowy rozkład dnia 3 - 4 – latków 

 

7:00 – 8:30 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne i inne. 

8:30- 9:00 

Zabawy  integracyjne; zabawy i ćwiczenia poranne: zabawy  ruchowe, zabawy i ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające 
percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Przygotowanie do śniadania. 

9:00 – 9:30 

Śniadanie 

9:30 – 9:45 

Przygotowanie do zajęć. 

9:45 – 10:05 

I zajęcia dydaktyczne 

10:05 – 10:30 

Zabawa ruchowa. Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Czynności higieniczno-porządkowe. 

10:30 – 11:40 

Zabawy na osiedlowym placu zabaw lub w sali gimnastycznej. Zabawy ruchowe. Spacery. 

11:40 – 12:30 

* Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu. 

12:30 – 13:00 

Obiad 

13:00 – 14:30 
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Odpoczynek (relaksacja przy muzyce, bajkoterapia, słuchanie utworów literatury dziecięcej). Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do 
podwieczorku. 

14:30 – 15:00 

Podwieczorek 

15:00 – 17:00 

Zabawy integracyjne, tańce, zabawy z piosenką. Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne i tematyczne. 
Praca indywidualna z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy ruchowe na osiedlowym placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci. 

* w gr. 4 - latków w II półroczu (przed południem) dochodzi drugie zajęcie dydaktyczne 

 

Ramowy rozkład dnia 5 - 6 - latków 

 

7:00 – 8:30 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne i inne. 

8:30- 9:00 

Zabawy integracyjne; zabawy i ćwiczenia poranne: ruchowe, zabawy i ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję 
wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Przygotowanie do śniadania. 

9:00 – 9:30 

Śniadanie 

9:30 – 9:45 

Przygotowanie do zajęć. 

9:45 – 10:15 

I zajęcia dydaktyczne 

10:15 – 11:30 
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Spacery, pobyt na świeżym powietrzu; zabawy ruchowe na osiedlowym placu zabaw. 

11:30 – 12:00 

II zajęcia dydaktyczne (uzupełniające) 

12:00 – 12:30 

Indywidualna  praca z dzieckiem wymagającym wsparcia,  praca z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Czynności 
higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu. 

12:30 – 13:00 

Obiad 

13:00 – 13:20 

Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej, bajek, muzyki poważnej i relaksacyjnej, bajkoterapia. 

13:20 – 14:30 

Zajęcia utrwalające, zabawy integracyjne, tańce, zabawy z piosenką, zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, 
tematyczne. Zabawy dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju. Praca z dzieckiem uzdolnionym. 

14:30 – 14:50 

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek 

14:50-17:00 

Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci. 

 

 

  

 
 


