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RAMOWY PLAN DNIA W ODNIESIENIU DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
 

Godziny 

 
Realizowane zadania przedszkola / punkt w podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

 

(Przyporządkowanie realizacji zadań w ramowym planie dnia, ma na celu zapoznanie  rodziców z podstawą 
programową wychowania przedszkolnego. Wszystkie poniższe zadania realizujemy w ciągłym  procesie opieki, 

wychowania i nauczania-uczenia się, podczas całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu,  ze szczególnym 
uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb) 

 

 
 6.30 – 8.15 

 
Witamy Was, zaczynamy już 

czas! 

witamy się, rozmawiamy, bawimy 
się zabawkami, układami puzzle, 
oglądamy książeczki. bierzemy 

udział w zabawach dydaktycznych, 
układamy budowle z klocków 

 
● Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
● Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 

rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 
● Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

● Wspieranie samodzielnej, dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, 
jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i 
zainteresowań (pkt 5.). 

● Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 
bezpieczeństwa (pkt 2.). 

● Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne 
realizowane między innymi z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu (pkt 8.). 

● Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

● Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i 
norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, 
oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju (pkt 13.).  

● Systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju (pkt 14.).  
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8.15 – 8.30 
 

W zdrowym ciele, zdrowy duch! 
 

uczestniczymy w zabawach 
ruchowych, gimnastykujemy się, 
doskonalimy swoje zdolności i 

umiejętności ruchowe, 
doskonalimy czynności 

samoobsługowe  
 
 
 
 
 
 

 
 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
 Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 

rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 
 Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

 Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 
osobowych i uczestnictwa w grupie (pkt 6.). 

 Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o sprawność 
ruchową i bezpieczeństwo (pkt 7). 

 Systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju (pkt 14.).  

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 
 

 
8.30 - 8.50 

 
Panowie i Panie czas na 

śniadanie! 
 

jemy śniadanko i uczymy się 
kulturalnego zachowania przy 

stole 
 

 
● Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.) 
● Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 

rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 
● Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

● Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 
osobowych i uczestnictwa w grupie (pkt 6.). 

● Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 
zdrowie (pkt 7.). 

● Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 
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8.50- 9.00 

 
To bardzo ważna rzecz, zdrowe 

zęby mieć! 
 

myjemy ręce i buzię oraz ząbki 
 

 
● Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
● Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

● Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 
zdrowie (pkt 7.). 

● Systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju (pkt 14.).  

● Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.) 
 

9.00 – 10.15 
 

Teraz działamy i świat 
odkrywamy! 

 
wzbogacamy swoje wiadomości i 

doskonalimy umiejętności: 
malujemy, wycinamy, rysujemy, 

układamy różne konstrukcje, 
śpiewamy, tańczymy ,poprawnie 
mówimy, uczymy się wierszyków, 

wykonujemy eksperymenty, 
liczymy, kolorujemy, poznajemy 

tajemnice przyrody i otaczającego 
świata, rozwijamy swoją 

wyobraźnię, bawimy się w teatr, 
and… hurray it’s time for English 

 

 
 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
 Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 

rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 
 Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

 Wspieranie samodzielnej, dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, 
jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i 
zainteresowań (pkt 5.). 

 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 
bezpieczeństwa (pkt 2.). 

 Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 
zdrowie (pkt 7.). 

 Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, 
realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji 
zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych 
dzieci (pkt 8.). 

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu 
do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, 
teatru, plastyki (pkt 9.). 
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 Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, 
stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie oraz norm odnoszących się do środowiska 
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka (pkt 10.). 

 Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, 
konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania 
wytworów swojej pracy (pkt 11.). 

 Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za 
źródło istotnych wartości na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka (pkt 12.). 

 Kierowanie wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i 
norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym starsze, oraz 
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju (pkt 13.). 

 Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie 
poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole (pkt 15.). 

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

 
10.15 – 10.30 

 
Na dwór wyjść ochotę mam więc 

ubieram się sam! 
 

doskonalimy czynności 
samoobsługowe w szatni - 
zakładamy ubranie  przed 

wyjściem na dwór 
 

 
 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
 Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 

rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 
 Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

 Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 
osobowych i uczestnictwa w grupie (pkt 6.). 

 Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 
zdrowie (pkt 7.). 

 Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i 
norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, 
oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju (pkt 13.).  

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

10.30 – 11.45 
 

Słoneczko świeci, na placu 
zabaw bawią się dzieci! 

 
● Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
● Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 
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bawimy się w ogródku 
przedszkolnym, korzystamy 

bezpiecznie ze sprzętu, chodzimy 
na spacery i wycieczki, 

obserwujemy przyrodę i otaczający 
świat 

rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 
● Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

● Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 
bezpieczeństwa (pkt 2.) . 

● Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata (pkt 5.). 
 
● Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 

osobowych i uczestnictwa w grupie (pkt 6.). 
● Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne 

realizowane między innymi z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu (pkt 8.). 
● Systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 

wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju (pkt 14.).  

● Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

 
11.45– 12.00 

 
W szatni znaczek swój znam i 

rozbieram się sam! 
 

czynności samoobsługowe - 
układamy ubranie w szatni na 

wyznaczone miejsce 
 

Mydełko i woda cudnej urody 
doda! 

 
wracamy z podwórka, myjemy 

dokładnie ręce i buzię i 
przygotowujemy się do obiadu 

 

 
 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
 Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

 Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 
zdrowie (pkt 7.). 

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 
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12.00 – 12.30 

 
Obiad już gotowy, smaczny jest i 

zdrowy! 
 

jemy obiad - próbujemy nowych 
smaków, uczymy się posługiwać 
sztućcami, uczymy się dobrych 

manier 
  

 
● Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
● Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.) 

● Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących samodzielności, dbania o 
zdrowie (pkt 7.). 

● Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

12.30 – 13.30 
 

Srebrna fala cicho pluszcze, 
połóż głowę na poduszce! 

 
 
 

słuchamy bajek i relaksującej 
muzyki a chętni odpoczywają na 

leżaczkach 

 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 
doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 

 Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 
umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 
bezpieczeństwa (pkt 2.). 

 Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i 
norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, 
oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju (pkt 13.).  

 Systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju (pkt 14.).  

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

 
 
 

12.30- 13.30 (5-6 latki) 
 

Dużo już wiemy, ale więcej się 
dowiemy! 

 
rozwijamy grafomotorykę, 

koordynację wzrokowo-ruchową, 

 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 
doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 

 Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 
rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 

 Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 
umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 
bezpieczeństwa (pkt 2.). 

 Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata (pkt 5.). 
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ćwiczymy percepcję słuchową i 
wzrokową oraz słuch fonemowy 

 Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 
osobowych i uczestnictwa w grupie (pkt 6.). 

 Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne 
realizowane między innymi z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu (pkt 8.). 

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu 
do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, 
teatru, plastyki (pkt 9.). 

 Systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju (pkt 14.).  

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

 
13.30 – 14.00 

 
Mamy tu zabawek wiele, razem 

bawić się weselej! 
 
 
 
 

bawimy się w ulubionych kącikach 
zainteresowań 

 

 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 
doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 

 Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 
rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 

 Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 
umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.).Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, 
zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa (pkt 2.). 

 Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata (pkt 5.). 
 Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 

osobowych i uczestnictwa w grupie (pkt 6.). 
 Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne 

realizowane między innymi z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu (pkt 8.). 
 Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu 

do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, 
teatru, plastyki (pkt 9.). 

 Systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju (pkt 14.). 

 Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 
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14.10- 14.30 

 
Witaminki dla chłopczyka i 

dziewczynki - czas na 
podwieczorek! 

 
jemy podwieczorek, wykonujemy 

czynności higieniczno - 
porządkowe po posiłku 

 
● Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 
● Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 

umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

● Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 
zdrowie (pkt 7.). 

● Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

                         
14.30 – 17.00 

 
Z kolegami w różne gry gramy! 

 
bawimy się zabawkami, gramy w 
ciekawe gry edukacyjne, bierzemy 
udział w zabawach ruchowych ze 

śpiewem 
 

 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 
doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju (pkt 1.). 

● Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracjo sensorycznej i umiejętności korzystania z 
rozwijających się procesów poznawczych (pkt 3.). 

● Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 
umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony (pkt 4.). 

● Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 
bezpieczeństwa (pkt 2.). 

● Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata (pkt 5.). 
● Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 

osobowych i uczestnictwa w grupie (pkt 6.). 
● Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne 

realizowane między innymi z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu (pkt 8.). 
● Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu 

do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, 
teatru, plastyki (pkt 9.). 

● Systematyczne uzupełniania, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju (pkt 14.).  

● Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur (pkt 17.). 

 


