
  

                                                                                                    Załącznik nr 1 do Uchwały nr          

                                                                                                                               4 /2022/2023 z dnia 25.08.2022 r.  

                                                                                                           Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola  

                                                                                                                                 nr 2 w Złotowie 

                        

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE – 

OGÓLNY  

 
CZĘŚĆ I 

6:30 – 7:00  - schodzenie się dzieci w oddziale dyżurującym  Krasnale           

7:00, 7:30 – 7:50  - schodzenie się dzieci w swoich oddziałach zgodnie z organizacją pracy danego oddziału,           

aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych,  pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i 

inicjatywy, inspirowanie do spontanicznej, swobodnej działalności zabawowej           

7:50 – 8:00 - ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe 

8:00 -  8:20 - śniadanie, czynności higieniczno – sanitarne 

8:20 – 8:45 – zabawy dowolne 

CZĘŚĆ II 

8:45 - 10:00 - zintegrowana działalność edukacyjna wg podstawy programowej- zajęcia rozwijające aktywności:  

językową, ruchową, muzyczną, matematyczną, plastyczno – techniczną,  przyrodniczą, zabawa ruchowa, język 

angielski,  religia, zabawy dowolne 

10:00 -  10:15 - drugie śniadanie /owoc/ 

10:15 – 11:45 - pobyt na świeżym powietrzu,  gry i zabawy ruchowe, terenowe, zabawy badawcze, działania 

inspirowane przez dzieci i nauczyciela 

11:45 – 12:00 - czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do obiadu 

CZĘŚĆ III 

12:00 – 12:30 -  obiad  

12:30–14:30 – oddział I, II i III- odpoczynek poobiedni, czynności samoobsługowe i porządkowe,  zapewnienie  

dzieciom różnych form relaksu w sali  /słuchanie muzyki, bajek, legend/, zabawa ruchowa   

– oddziały dzieci starszych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali  /słuchanie muzyki, bajek, 

legend/, praca indywidualna i wspomagająca rozwój dziecka, zabawy twórcze inicjowane przez dzieci i 

nauczyciela, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu /w zależności od pogody/, zabawa ruchowa   

14:30- 15:00- podwieczorek , czynności samoobsługowe i porządkowe, zabawy dowolne 

15.00- 16.30  - w oddziałach dyżurujących zabawy integracyjne, zabawy relaksacyjne, gry stolikowe, zabawy  

 swobodne, rozmowy z dziećmi, indywidualny kontakt z rodzicami, przy sprzyjającej aurze zabawy na placu 

zabaw, rozchodzenie się dzieci. 

15:30 -  przejście dzieci  z oddziału Biedronek  do oddziału dyżurującego Krasnali  

-  przejście dzieci  z  oddziału Misiów do oddziału dyżurującego Słoneczka,  

-  przejście dzieci z oddziału Literki do oddziału Motyle            

16:00  -  przejście dzieci z oddziału  Słoneczka do oddziału  dyżurującego Motyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE – dla 

szczegółowy wdług grup przedszkolnych  
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE 

ODDZIAŁ I „KRASNALE” – dzieci 3 - letnie 

czynny od 6:30 do 16:30 

CZĘŚĆ I 

6:30 – 7:50 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach 

zainteresowań, wykonanie zadań indywidualnych, czynności 

porządkowo -  gospodarcze, czynności  przygotowujące  do zajęć, 

zabawa ruchowa. 

7:50 – 8:30 Zabiegi higieniczne , przygotowanie do śniadania, 

śniadanie 

8:20– 8:40 Zabiegi higieniczne po śniadaniu 

CZĘŚĆ II 

8:40 – 10:00 Zabawy edukacyjne w zależności od wieku dzieci 

zgodnie z podstawą programową. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy 

w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy wspomagające rozwój 

fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i 

zorganizowane. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, 

konstrukcyjna lub tematyczna Zabawy  i gry  wspomagające  rozwój  

fizyczny dziecka. Zajęcia  terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające  

10:00 – 11:30 Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, 

zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, 

spacery, wycieczki. Zabawa  ruchowa. 

11:30– 12:00 Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie 

do obiadu 

CZĘŚĆ III 

12:00– 12:30 Obiad. Zabiegi higieniczne po obiedzie. 

12:30 – 14:00 Odpoczynek 

14:00-14:30 Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe 

po leżakowaniu. 

14:30-14:45 Podwieczorek 

14:45 – 16:30 Zabawy swobodne. Zabawy indywidualne i w 

grupie. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne,  układanie puzzli.   

Zabawy  muzyczne, twórcze, plastyczne i inne  rozwijające 

zdolności dzieci i  zainteresowania. Wykonanie zadań 

indywidualnych w ramach wyrównywania szans. 

               

                       RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE 

ODDZIAŁ II „BIEDRONKI” – dzieci 3 - 4letnie 

czynny od 7:30 do 15:30 

CZĘŚĆ I 

6:30 – 7:15 Schodzenie się dzieci w oddz. I Krasnale. 

7:30-8:00 Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań.  

Wykonanie zadań indywidualnych, zabawy  logopedyczne, 

czynności porządkowo -  gospodarcze, czynności  

przygotowujące  do zajęć,  ćwiczenia poranne. Zabiegi 

higieniczne, przygotowanie do śniadania 

8:00 – 8:30 śniadanie 

8:30 – 8:45 Zabiegi higieniczne po śniadaniu 

CZĘŚĆ II 

8:45 – 10:30 Zabawy edukacyjne  zgodne z podstawą 

programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, 

emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i 

zorganizowane w sali i na świeżym powietrzu. Zabawy 

edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna.  

10:30 – 11:30 Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, 

zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, 

spacery, wycieczki. Zabawa  ruchowa. 

11:30 – 12:00 Czynności porządkowe – higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

CZĘŚĆ III 

12:00 – 12:20 Obiad 

12:20 – 14:00 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Odpoczynek 

poobiedni dzieci.  

14:00-14:30 Czynności higieniczne, samoobsługowe i 

porządkowe po leżakowaniu. 

14:30-14:45 Podwieczorek 

14:45-15:30 Zabawa ruchowa. Gry  i zabawy edukacyjne. 

Zabawy  muzyczne, twórcze, plastyczne i inne  rozwijające 

zdolności dzieci i  zainteresowania. Słuchanie  bajek. 

16:00  - 16:30 Zabawy swobodne i  zabawy  integracyjne  w oddz. 

I .- Krasnale  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE 

ODDZIAŁ III „SŁONECZKA” – dzieci 4letnie 

czynny od 7:30 do 16:00 

CZĘŚĆ I 

6:30 – 7:15 Schodzenie się dzieci w oddz. I Krasnale. 

7:30-8:00Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań.  

Wykonanie zadań indywidualnych, zabawy  logopedyczne, 

czynności porządkowo -  gospodarcze, czynności  przygotowujące  

do zajęć,  ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do 

śniadania 

8:00 – 8:30 śniadanie 

8:30 – 8:45 Zabiegi higieniczne po śniadaniu 

CZĘŚĆ II 

8:45 – 10:30 Zabawy edukacyjne  zgodne z podstawą programową. 

Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i 

poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na świeżym 

powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna 

lub tematyczna. Zajęcia z religii. 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE 

ODDZIAŁ IV „MOTYLE” – dzieci 5-6letnie 

czynny od 7:00 do 16:30 

CZĘŚĆ I 

6:30 – 7:00 Schodzenie się dzieci w oddz. I.  Krasnale 

7:00-7:50 Zabawy swobodne. Wykonanie zadań 

indywidualnych, zabawy  logopedyczne, czynności porządkowo 

-  gospodarcze, czynności  przygotowujące  do zajęć, ćwiczenia 

poranne 

7:50– 8:20 Zabiegi higieniczne , przygotowanie do śniadania, 

śniadanie 

8:20- 8:45Zabiegi higieniczne po śniadaniu 

CZĘŚĆ II 

8:45-10:30Zabawy edukacyjne  zgodne z podstawą programową. 

Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, 

społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane. 

Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub 

tematyczna. Zajęcia z religii. Zabawy i zajęcia  w sali i na 

powietrzu. 



10:30 – 11:45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące 

postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu 

przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa  ruchowa. 

11:45 – 12:00 Czynności porządkowe – higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

CZĘŚĆ III 

12:00 – 12:30 Obiad 

12:30 – 13:45 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na bajkę, 

relaks,  ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, 

zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy  muzyczne, 

twórcze, plastyczne i inne  rozwijające zdolności dzieci i  

zainteresowania.  Zabawy  aktywizujące  i  badawcze. Zabawy  i gry  

wspomagające  rozwój  fizyczny dziecka. Zajęcia  terapeutyczne i 

relaksacyjno-wyciszające,  

13:45 – 14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek  

14:00 – 16:00 Gry  i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, 

loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza. Wykonywanie 

zadań indywidualnych. Zabawy na placu zabaw. Czynności 

porządkowo-gospodarcze 

16:00 – 16:30 Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań 

w oddziale Motyle  Rozchodzenie  się  dzieci. 

10:30 – 11:45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące 

postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu 

przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa  ruchowa. 

11:45-12:00 Czynności porządkowe i higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

CZĘŚĆ III 

12:00 -12:30 Obiad 

12:30- 13:45Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na 

bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, 

zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy  muzyczne, 

twórcze, plastyczne i inne  rozwijające zdolności dzieci i  

zainteresowania Zabawy  aktywizujące  i  badawcze. Zabawy  i 

gry  wspomagające  rozwój  fizyczny dziecka. Zajęcia  

terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające, język angielski. 

Zabawy swobodne.  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. 

13:45 -14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek  

14:00 -15:00 Gry  i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, 

loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza. Wykonywanie 

zadań indywidualnych. Czynności porządkowo-gospodarcze w 

Sali. 

15:00-15:30 Zabawy swobodne, zabawy w kącikach 

zainteresowań. 

15:30-16:30 Zabawy  integracyjne. Rozchodzenie  się  dzieci. 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE 

ODDZIAŁ V„MISIE” – dzieci 4-5 letnie 

czynny od 7:00 do 16:00 /pon/-15:30 /pozostałe dni/ 

CZĘŚĆ I 

6:30 -7:30 Schodzenie się dzieci w oddziale I-Krasnale 

7:30– 7:50 Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań, 

wykonanie zadań indywidualnych, zabawy  logopedyczne, 

czynności  przygotowujące  do zajęć, ćwiczenia poranne 

7:50– 8:20Zabiegi higieniczne , przygotowanie do śniadania, 

śniadanie 

8:20– 8:45Zabiegi higieniczne po śniadaniu 

CZĘŚĆ II 

8:45 – 10:00 Zabawy edukacyjne  zgodne z podstawą programową. 

Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i 

poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na 

świeżym powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, 

konstrukcyjna lub tematyczna. Zajęcia z religii.  

10:00 – 11:45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące 

postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu 

przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa  ruchowa. 

11:45 – 12:00Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie 

do obiadu 

CZĘŚĆ III 

12:00 – 12:20 Obiad 

12:20 – 13:45Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na bajkę, 

ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy 

podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy  muzyczne, twórcze, 

plastyczne i inne  rozwijające zdolności dzieci i  zainteresowania. 

Zabawy  aktywizujące  i  badawcze. Zajęcia  terapeutyczne i 

relaksacyjno-wyciszające, język angielski. Zabawy swobodne.  

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Eksperymenty językowe. 

13:45 – 14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek  

14:00 – 15:30/16:00  Gry  i zabawy edukacyjne. Zabawy 

tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza. 

Wykonywanie zadań indywidualnych. Czynności porządkowo-

gospodarcze w Sali. 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE 

ODDZIAŁ VI „LITERKI” – dzieci 6 letnie 

czynny od 7:30 do 16:00 /pon/-15:30 /pozostałe dni/ 

CZĘŚĆ I 

6:30 -7:00 Schodzenie się dzieci w oddziale Krasnale. 

7:00-7:30 Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań w 

oddziale motyle zabawy stolikowe. 

7:30-8:30 Wykonanie zadań indywidualnych, zabawy  

logopedyczne, czynności porządkowo -  gospodarcze, czynności  

przygotowujące  do zajęć. Ćwiczenia poranne. Zabiegi 

higieniczne , przygotowanie do śniadania, śniadanie 

8:30 - 8:45 Zabiegi higieniczne po śniadaniu 

CZĘŚĆ II 

8:45-10:15 Zabawy edukacyjne  zgodne z podstawą 

programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, 

emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne                           

i zorganizowane w sali i na świeżym powietrzu. Zabawy 

edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna. 

Zajęcia z religii.  

10:15 – 11:45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące 

postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu 

przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa  ruchowa. 

11:45-12:00 Czynności porządkowe - higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

CZĘŚĆ III 

12:00 – 12:20 Obiad 

12:20 – 13:45 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na 

bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, 

zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy  muzyczne, 

twórcze, plastyczne i inne  rozwijające zdolności dzieci                                

i  zainteresowania Zabawy  aktywizujące  i  badawcze. Zabawy  

i gry  wspomagające  rozwój  fizyczny dziecka. Zajęcia  

terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające. Zabawy w ramach 

pracy wyrównawczej. 

13:45 -14:00 Czynności porządkowe  i higieniczne. 

14:00 -14:15 Podwieczorek. 

14:15-15:00 Gry  i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, 

loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza-wykonywanie 



15:30 – 16:30 Zabawy swobodne, zabawy w kącikach 

zainteresowań w oddziale III Słoneczka. Zabawy  integracyjne. 

Rozchodzenie  się  dzieci.  

zadań indywidualnych. Zabawy swobodne w Sali lub na 

powietrzu. 

15:00-15:30/16:00 Zabawy swobodne, zabawy w kącikach 

zainteresowań  w Sali,  

15:30-16:30 Zabawy  integracyjne. Zabawy swobodne. 

Rozchodzenie  się  dzieci w grupie Motyle. 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2  W ZŁOTOWIE 

ODDZIAŁ VI „PSZCZÓŁKI” – dzieci 6 letnie / ODDZIAŁ W SPN R 2/ 

CZĘŚĆ I 

6:45 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań, wykonanie zadań indywidualnych, zabawy  

logopedyczne, czynności  przygotowujące  do zajęć, ćwiczenia poranne 

8:00– 8:20 Zabiegi higieniczne , przygotowanie do śniadania, śniadanie 

8:20– 8:45 Zabiegi higieniczne po śniadaniu 

CZĘŚĆ II 

8:45 – 10:30 Zabawy edukacyjne  zgodne z podstawą programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i 

poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na świeżym powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, 

konstrukcyjna lub tematyczna. Zajęcia z religii / środy, piątki/ zajęcia języka angielskiego /wtorki, czwartki/ 

10:30 – 11:45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu 

przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa  ruchowa. 

11:45 – 12:00 Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu 

CZĘŚĆ III 

12:00 – 12:20 Obiad 

12:20 – 13:45 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy 

podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy  muzyczne, twórcze, plastyczne i inne  rozwijające zdolności dzieci i  zainteresowania. 

Zabawy  aktywizujące  i  badawcze. Zajęcia  terapeutyczne  i relaksacyjno-wyciszające, język angielski. Zabawy swobodne.  Zabawy    

w ogrodzie przedszkolnym. Eksperymenty językowe. 

13:45 – 14:00 Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek  

14:00 – 16:00 Gry  i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza. Wykonywanie zadań 

indywidualnych. Czynności porządkowo-gospodarcze w Sali. Rozchodzenie  się  dzieci. 

 


