RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM ,,KORALIK”
W GIŻYCKU.
6.00 -7.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i dowolne oraz kierowane
przez nauczycielkę.

7.30.-8.00

Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-sanitarne,
Przygotowanie do śniadania.

8.00- 8.30

I ŚNIADANIE

8.30-9.00

Czynności higieniczne , przygotowanie się do zadań edukacyjnych.

9.00 – 11.00

Realizacja zadań edukacyjnych. Kontynuacja zabaw i czynności podjętych
przez dzieci i inicjowanych przez nauczyciela w ranku. Stwarzanie warunków
do rozwijania aktywności kierowanej w sali. Zabawy i spacery na powietrzu,
realizacja ofert dodatkowych, działalność swobodna dzieci. Przygotowanie
do II śniadania.

11.00-11.30.

II ŚNIADANIE

11.30-13.00

Leżakowanie, słuchanie bajek relaksacyjnych, słuchanie muzyki
relaksacyjnej, ćwiczenia ortofoniczne, realizacja ofert dodatkowych, dalsza
realizacja planu dnia w sali i na powietrzu. Czynności porządkowohigieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.15-14.30

OBIAD

14.30-18.00.

Czas relaksu. Zabawy rozluźniające. Zabawy ruchowe, zabawy w kącikach
zainteresowań, zabawy indywidualne i zespołowe ( przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych zawsze na powietrzu).
Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.

15.45-16.00

Czynności higieniczne i porządkowe przed podwieczorkiem.

16.00 -

PODWIECZOREK

PROPONOWANY ZAPIS W DZIENNIKACH ZAJĘĆ.
I.

II.

III.

IV.

(7.30-8.00) Zabawy swobodne w kącikach tematycznych, gry
stolikowe, układanki, rozmowy i praca indywidualna z dzieckiem.
Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne ( zapis godzinowy)-kolor
zielony.
(8.30-11.00)
Sytuacje
edukacyjno-dydaktyczno-wychowawcze
związane z tematem kompleksowym – określamy cele operacyjnie,
najważniejsze ( zapis godzinowy)- kolor fioletowy.
(11.30-13.00) odpoczynek, dalsza kontynuacja planu dnia, zajęcia
dodatkowe. Pobyt na świeżym powietrzu- zawsze zapis godzinowy:
kolor zielony
(13.30-15.30) Relaksacja, zabawy swobodne, rozmowy indywidualne z
dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu ( zapis godzinowy) kolor zielony.

PRZYKŁADOWY ZAPIS Z DNIA:
I.

II.

Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków, układanie puzzli,
zabawy ze śpiewem przy poznanych piosenkach, ćwiczenia słuchowe; dziecko
wyodrębnia pierwszą głoskę w nazwach warzyw, dzieli wyrazy na sylaby. Ruch
przy muzyce…. 7.40.- 7.50
Słuchanie wiersza M…… Listopad „ dziecko wymienia nazwę aktualnego miesiąca,
,,Listopadowe drzewa” : malowanie jesiennej przyrody techniką ,,mokre w
mokrym”- dziecko maluje jesienne liście........................................... 9.00-10.00

III .

Spacer w pobliże przedszkola- obserwacja drzew w jesiennej szacie. 11.30-12.30

IV .

Zabawy wodą, przelewanie, barwienie, mieszanie kolorów. Kolorowanie
słoików z farbami wg ustalonego kodu. Zabawy wg potrzeb i zainteresowań
dzieci.
Ćwiczenia indywidualne z BARTKIEM-łączenie obrazków o tej samej liczebności.

