RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY 5-6 I 3-4 LETNIEJ
„ JASKÓŁKI” i „SŁOWIKI” ROK SZKOLNY 2021/2022
CZAS PRACY

6.00 – 8.00

8.00
8.00 – 13.00
8.00
8.05
9.00

11.30
12.15

14.10
14.15
13.00
14.00
14.10– 16.00

PROPOZYCJE RÓŻNORODNYCH SYTUACJI EDUKACYJNYCH
PRZYJMOWANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

Ranki o charakterze integracji dzieci młodszych i starszych :
Zabawy dowolne ( konstrukcyjne, tematyczne) w kącikach.
Twórcze zabawy plastyczne i teatralne ,dramowe.
Gry matematyczne – ściganki i gry – opowiadania.
Śpiew zbiorowy i indywidualny poznanych piosenek.
Rozejście się dzieci do swoich sal zabaw.
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDSZKOLA:

Przygotowanie materiałów i przyborów do zajęć z całą grupą.
Ćwiczenia poranne wg metodyki wychowania fizycznego w p-lu.
Prace samoobsługowe i dyżury w łazience.
Śniadanie na stołówce ( dyżury).
Zajęcia dydaktyczne wg obranego przez nauczyciela programu:
Organizowane w zależności od pogody w sali, lub na powietrzu.
Zajęcia ze zintegrowaną aktywnością słowno- plastyczno- ruchową.
Praca z książką –przygotowanie do czytania i pisania.
Zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie pianina.
Zajęcia z dominacją edukacji matematycznej w połączeniu z
aktywnością ruchową , plastyczną.
Zajęcia z języka angielskiego (Jaskółki)- 2 razy w tygodniu.
Zajęcia z języka angielskiego-3 razy w tygodniu.
Ćwiczenia gimnastyczne w sali i w terenie.
Zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, w teatr i dramowe.
Praca indywidualna o charakterze dydaktyczno- wyrównawczym.
Zabawy twórcze rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci.
Nauka religii raz w tygodniu- grupa Słowiki.
Prace samoobsługowe w łazience, dyżury.
I danie obiadowe .
Relaks : Opowiadanie baśni , recytowanie wierszy.
Spacery, lub wycieczki w miarę możliwości.
Praca wyrównawcza ( indywidualna i w małym zespole).
Zabawy i ćwiczenia, gry sportowe w ogrodzie przedszkolnym:
Zabawa ruchowa z doborem różnych elementów ruchu.
Rejestrowanie obserwacji o dzieciach.
Prace samoobsługowe w łazience.
II danie obiadowe.
Podwieczorek.
Rozchodzenie się dzieci do domu:
Zabawy dowolne, praca indywidualna – wyrównawcza.
Wykonywanie, lub zmiana dekoracji w szatni, lub sali.
Rozmowa z dziećmi podsumowująca dzień i planowanie na jutro.
Rozmowy z rodzicami o sukcesach i porażkach dziecka.

Harmonogram zajęć dodatkowych stanowi oddzielny dokument.

