RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

7.00 – 8.00- schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne, zajęcia inspirowane przez nauczyciela, lub
zajęcia w grupach, praca wyrównawcza / children’s arrival
8.00 – 9.00 – Ćwiczenia usprawniające aparat mowy , zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne /
speech therapy, prepare for breakfast
9.00 – 9.30 - Śniadanie. / poznajemy technikę mycia ząbków/ breakfast
9.30 – 10.00 – I blok zadaniowy: zajęcia dydaktyczno – wychowawcze organizowane przez
nauczyciela w języku polskim i angielskim sali lub w terenie / English activities
10.00 - 10.15 - Zabawy ruchowe w języku polskim i angielskim / playtime
10.15 - 11.00 – II blok zadaniowy : zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela
(glottodydaktyka , język angielski, zajęcia naukowe )/ Polish, English, Science
11.00 – 11.15 – Blok zabawowy: zabawy (w tym ruchowe: tańce, rytmika, zajęcia teatralne, lub
zajecie Młody odkrywca, Twórczy matematyk, Mały astronom ) , kontakty ze specjalistami / games,
activities, movement, Science , Maths, music,
11.15 – 11.45.- zabawy dowolne, lub inspirowane przez nauczyciela na przedszkolnym placu zabaw
lub w terenie, spacery, wycieczki. W czasie niepogody: zabawy dowolne lub inspirowane przez
nauczyciela w sali logorytmika, zabawa z tablicą interaktywną / playtime, walk
11.45 – 12.00 - czynności higieniczno porządkowe
12.– 13.00 – smaczna zupka i smaczne II danie / dinner
13.00 – 14.00 - III blok zadaniowy , zajęcia rozwijające sprawności manualne małych rączek, praca
z tablicą interaktywną/ Art. Music
14.00 – 14.30. –czynności higieniczno - porządkowe, podwieczorek z niespodzianką/ Snack
14.30 – 15.00 zabawy swobodne pobudzające inwencję twórczą dzieciaczków , Arte-terapia / games ,
playtime
15.00- 16.00- Zabawy dowolne lub inspirowane przez nauczyciela na przedszkolnym placu zabaw lub
w sali (w zależności od pogody)/ playtime
16.00- 17.00- gry i zabawy stolikowe , rozchodzenie się dzieci do domów , kontakty indywidualne z
rodzicami./ Children go home
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia i higieny zabawy oraz pracy.
Obejmuje różne rodzaje zabaw, których źródłem jest własna aktywności wychowanków, zabawy
dydaktyczne, ruchowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela.
Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie w przypadku wyjść dzieci w teren, zadań specjalnych,
uroczystości przedszkolnych oraz nieprzewidzianych okoliczności.

