RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Przedszkole w Śmiglu ul. Leszczyńska 13
GODZINY

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziecmi, zabawy swobodne,
wspieranie rozwoju dzieci poprzez róznorodne zabawy i ćwiczeniapraca indywidualna, ustalenie organizacji dnia – realizacja
innowacji pedagogicznej, zajęcia specjalistyczne.

8:15 - 8:30

Zabawy i ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki korekcyjnej,
zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania .

8:30 - 9:00
lub 9:00-9:30

Śniadanie.

9:30 - 10:30

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności z
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci, w tym
przygotowanie dzieci 3,4,5-letnich do posługiwania sie językiem
nowożytnym – angielskim, działania grupowe i zespołowe.

10:30 – 11:30

Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw lub w sali,
poznawanie najbliższego otoczenia, spacery, wycieczki, zabiegi
higieniczne.

11:30 – 12:00

Obiad

12:00 – 12:45

Wyciszenie za pomocą technik relaksacyjnych, działania do
wyboru: realizacja pomysłów dzieci, zabawy dowolne, gry
dydaktyczne, rozwijanie własnych zainteresowań.

12:45 – 13:30

Spacery, pobyt na placu zabaw, zabawy swobodne w sali, zabiegi
higieniczne, zajęcia specjalistyczne.

14:00-14:30

Podwieczorek

14:00 – 16:00

Aktywność własna dzieci, praca indywidualna, dostosowana do
możliwości dzieci, spotkanie z ksiażką, zabawy na placu zabaw,
zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

13:00 – 16:00

Rozchodzenie się dzieci do domu wg zadeklarowanych godzin
pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia specjalistyczne, rewalidacja odbywaja się według zaplanowanej organizacji.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Przedszkole w Żegrówku

GODZINY

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

7:00 - 8:15

Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziecmi, zabawy swobodne,
wspieranie rozwoju dzieci poprzez róznorodne zabawy i ćwiczeniapraca indywidualna, ustalenie organizacji dnia – realizacja
innowacji pedagogicznej, zajęcia specjalistyczne

8:15 - 8:30

Zabawy i ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki korekcyjnej,
zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania .

8:30 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 10:15

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności z
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci, w tym
przygotowanie dzieci 3,4,5-letnich do posługiwania sie językiem
nowożytnym – angielskim, działania grupowe i zespołowe.

10:00 – 11:30

Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw lub w sali,
poznawanie najbliższego otoczenia, spacery, wycieczki, zabiegi
higieniczne.

11:30 – 12:00

Obiad

12:00 – 12:45

Wyciszenie za pomocą technik relaksacyjnych, działania do
wyboru: realizacja pomysłów dzieci, zabawy dowolne, gry
dydaktyczne, rozwijanie własnych zainteresowań.

12:45 – 14:00

Spacery, pobyt na placu zabaw, zabawy swobodne w sali, zabiegi
higieniczne, zajęcia specjalistyczne

14:00 – 14:30

Podwieczorek

14:30 – 16:00

Aktywność własna dzieci, praca indywidualna, dostosowana do
możliwości dzieci, spotkanie z ksiażką, zabawy na placu zabaw,
zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

13:00 – 16:00

Rozchodzenie się dzieci do domu wg zadeklarowanych godzin
pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia specjalistyczne, rewalidacja odbywaja się według zaplanowanej organizacji.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Przedszkole w Śmiglu Al. Bohaterów 7
GODZINY

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziecmi, zabawy swobodne,
wspieranie rozwoju dzieci poprzez róznorodne zabawy i ćwiczeniapraca indywidualna, ustalenie organizacji dnia – realizacja
innowacji pedagogicznej, zajęcia specjalistyczne

8:15 - 8:30

Zabawy i ćwiczenia poranne z elementami gimnastyki korekcyjnej,
zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania .

8:15 - 8:45
8:45 - 9:15
9:15 – 9:45
9:30 - 10:30

Śniadanie

10:30 – 11:30

Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw lub w sali,
poznawanie najbliższego otoczenia, spacery, wycieczki, zabiegi
higieniczne.

11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45

Obiad

12:00 – 13:00

Wyciszenie za pomocą technik relaksacyjnych, działania do
wyboru: realizacja pomysłów dzieci, zabawy dowolne, gry
dydaktyczne, rozwijanie własnych zainteresowań.
Spacery, pobyt na placu zabaw, zabawy swobodne w sali, zabiegi
higieniczne, zajęcia specjalistyczne

13:00 – 14:00
13:30 – 14:00
14:00-14:30
14:00 – 16:00
13:00 – 16:00

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności z
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci, w tym
przygotowanie dzieci 3,4,5-letnich do posługiwania sie językiem
nowożytnym – angielskim, działania grupowe i zespołowe.

Podwieczorek
Aktywność własna dzieci, praca indywidualna, dostosowana do
możliwości dzieci, spotkanie z ksiażką, zabawy na placu zabaw
Rozchodzenie się dzieci do domu wg zadeklarowanych godzin
pobytu dziecka w przedszkolu

Zajęcia specjalistyczne, rewalidacja odbywaja się według zaplanowanej organizacji.

