
GRUPA II PSZCZÓŁKI 

Ramowe rozkłady dni, rok szkolny 2021/2022 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

 
5.30 – 6.00 

Schodzenie się dzieci, 
zabawy dowolne 

w wybranych kącikach, 

grupy łączone 
 

 
5.30 – 6.30 

Schodzenie się dzieci, 
zabawy dowolne 

w wybranych kącikach, 

grupy łączone 

 
5.30 – 6.30 

Schodzenie się dzieci, 
zabawy dowolne 

w wybranych kącikach, 

grupy łączone 

 
5.30 – 6.30 

Schodzenie się dzieci, 
zabawy dowolne 

w wybranych kącikach, 

grupy łączone 

 
5.30 – 6.30 

Schodzenie się dzieci, 
zabawy dowolne 

w wybranych kącikach, 

grupy łączone 

 

7.30 – 8.00 
 

Religia 

 

6.30 – 8.00 
Zabawy z wyboru 
dzieci w   kącikach 

zainteresowań, gry 
i  zabawy dydaktyczne, 

kontakty indywidualne 
z  dziećmi, prace 

porządkowe 

 

6.30 – 8.00 
Zabawy z wyboru dzieci 

w   kącikach zainteresowań, 

gry i  zabawy dydaktyczne, 
kontakty indywidualne 

z  dziećmi, prace 
porządkowe 

 

6.30 – 8.00 
Zabawy z wyboru dzieci 

w   kącikach zainteresowań, 

gry i  zabawy dydaktyczne, 
kontakty indywidualne 

z  dziećmi, prace 
porządkowe 

 

6.30 – 8.00 
Zabawy z wyboru 
dzieci w   kącikach 

zainteresowań, gry 
i  zabawy dydaktyczne, 

kontakty indywidualne 
z  dziećmi, prace 

porządkowe 

 
8.00 – 8.15 

Zestaw ćwiczeń porannych 

 

 
8.00 – 8.15 

Zestaw ćwiczeń 

porannych 

 
8.00 – 8.15 

Zestaw ćwiczeń 

 porannych 

 
8.00 – 8.15 

Zestaw ćwiczeń  

porannych 

 
8.00 – 8.15 

Zestaw ćwiczeń  

porannych 

 
8.15 – 8.30 

Czynności higieniczne, 
przygotowanie do śniadania 

 

 
 

 
8.15 – 8.30 

Czynności higieniczne, 
przygotowanie do 

śniadania 

 
 

 
8.15 – 8.30 

Czynności higieniczne, 
przygotowanie do śniadania 

 

 
 

 
8.15 – 8.30 

Czynności higieniczne, 
przygotowanie do śniadania 

 

 
 

 
8.15 – 8.30 

Czynności higieniczne, 
przygotowanie do 

śniadania 

 
 



8.30 – 8.45 

              Śniadanie 
 

8.30 – 8.45 

Śniadanie 

8.30 – 8.45 

Śniadanie 
 

8.30 – 8.45 

Śniadanie 

8.30 – 8.45 

Śniadanie 
 

           8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do zajęć 
 
 

 
 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do zajęć 
 
 

 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do zajęć 
 
 

 
 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do zajęć 
 
 

 
 

8.45 – 9.00 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do zajęć 
 
 

 
 

 

9.00 – 10.00 
Dwa, wybrane zajęcia 

dydaktyczno – 

wychowawcze, wynikające 
z podstawy programowej, 

rozdzielone zabawa 
ruchową (zajęcia z  zakresu 
rozwijania mowy, myślenia, 

pojęć matematycznych, 
przyrody, zajęcia 

plastyczne, muzyczne, 
ruchowe. Czynności 

higieniczne 

 

 

9.00 – 10.30 
Dwa, wybrane zajęcia 

dydaktyczno – 

wychowawcze, 
wynikające z podstawy 

programowej, 
rozdzielone zabawa 

ruchową (zajęcia 

z  zakresu rozwijania 
mowy, myślenia, pojęć 

matematycznych, 
przyrody, zajęcia 

plastyczne, muzyczne, 

ruchowe. Czynności 
higieniczne 

 

9.00 – 10.00 
Dwa, wybrane zajęcia 

dydaktyczno – 

wychowawcze, wynikające 
z podstawy programowej, 

rozdzielone zabawa 
ruchową (zajęcia z  zakresu 
rozwijania mowy, myślenia, 

pojęć matematycznych, 
przyrody, zajęcia 

plastyczne, muzyczne, 
ruchowe. Czynności 

higieniczne 

 

9.00 – 10.00 
Dwa, wybrane zajęcia 

dydaktyczno – 

wychowawcze, wynikające 
z podstawy programowej, 

rozdzielone zabawa 
ruchową (zajęcia z  zakresu 
rozwijania mowy, myślenia, 

pojęć matematycznych, 
przyrody, zajęcia 

plastyczne, muzyczne, 
ruchowe. Czynności 

higieniczne 

 

9.00 – 10.30 
Dwa, wybrane zajęcia 

dydaktyczno – 

wychowawcze, 
wynikające z podstawy 

programowej, 
rozdzielone zabawa 

ruchową (zajęcia 

z  zakresu rozwijania 
mowy, myślenia, pojęć 

matematycznych, 
przyrody, zajęcia 

plastyczne, muzyczne, 

ruchowe. Czynności 
higieniczne 

 

10.00 - 10.30 
Zabawy swobodne z wyboru 

dzieci w kącikach 

 

9.30 – 10.00 
Zajęcia z j. 
angielskiego 

 

10.00 – 10.30 
Zabawy swobodne z wyboru 

dzieci w kącikach 

 

10.00 – 10.30 
Zabawy swobodne z wyboru 

dzieci w kącikach 

 

9.30 – 10.30 
Zajęcia z j. 
angielskiego 



zainteresowań, tworzenie 

sytuacji rozwijających 
indywidualne 

zdolności  i  zainteresowania 

dzieci 

zainteresowań, tworzenie 

sytuacji rozwijających 
indywidualne 

zdolności  i  zainteresowania 

dzieci 

zainteresowań, tworzenie 

sytuacji rozwijających 
indywidualne 

zdolności  i  zainteresowania 

dzieci 

 
10.30 – 10.40 

Przygotowanie do spaceru 
 

 
10.30 – 10.40 

Przygotowanie do 
spaceru 

 
10.30 – 10.40 

Przygotowanie do  
spaceru 

 
10.30 – 10.40 

Przygotowanie do 
 spaceru 

 
10.30 – 10.40 

Przygotowanie do 
spaceru 

 
10.40 – 11.00 

Pobyt na świeżym 
powietrzu: spacer, zabawy 

ruchowe, zajęcia sportowe, 
obserwacja przyrody, opieka 

nad grupową grządką. 

W  razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, 

zabawy z wyboru dzieci na 
sali zabaw, utrwalanie 

wierszy, piosenek, różnego  

rodzaju zabaw 
 

 
10.40 – 11.00 

Pobyt na świeżym 
powietrzu: spacer, 

zabawy ruchowe, 
zajęcia sportowe, 

obserwacja przyrody, 

opieka nad grupową 
grządką. W  razie 

niesprzyjających 
warunków 

atmosferycznych, 

zabawy z wyboru 
dzieci na sali zabaw, 

utrwalanie wierszy, 
piosenek, różnego 

rodzaju zabaw 

 
10.40 – 11.00 

Pobyt na świeżym 
powietrzu: spacer, zabawy 

ruchowe, zajęcia sportowe, 
obserwacja przyrody, opieka 

nad grupową grządką. 

W  razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, 

zabawy z wyboru dzieci na 
sali zabaw, utrwalanie 

wierszy, piosenek, różnego 

rodzaju zabaw 

 
10.40 – 11.00 

Pobyt na świeżym 
powietrzu: spacer, zabawy 

ruchowe, zajęcia sportowe, 
obserwacja przyrody, opieka 

nad grupową grządką. 

W  razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, 

zabawy z wyboru dzieci na 
sali zabaw, utrwalanie 

wierszy, piosenek, różnego 

rodzaju zabaw 

 
10.40 – 11.00 

Pobyt na świeżym 
powietrzu: spacer, 

zabawy ruchowe, 
zajęcia sportowe, 

obserwacja przyrody, 

opieka nad grupową 
grządką. W  razie 

niesprzyjających 
warunków 

atmosferycznych, 

zabawy z wyboru 
dzieci na sali zabaw, 

utrwalanie wierszy, 
piosenek, różnego 

rodzaju zabaw 

 

11.10 – 11.20 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w szatni 
 

 

11.10 – 11.20 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w 
szatni 

 

 

11.10 – 11.20 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w szatni 
 

 

11.10 – 11.20 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w szatni 
 

 

11.10 – 11.20 
Powrót, czynności 

samoobsługowe w 
szatni 

 



 

 

 

 
11.20 – 11.30 

Czynności higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

 

 
11.20 – 11.30 

Czynności higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

 

 
11.20 – 11.30 

Czynności higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

 

 
11.20 – 11.30 

Czynności higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

 

 
11.20 – 11.30 

Czynności higieniczne, 

przygotowanie do obiadu 

 
 

11.30 – 12.00 
Obiad 

 

 

11.30 – 12.00 
Obiad 

 

 

11.30 – 12.00 
Obiad 

 

 

11.30 – 12.00 
Obiad 

 

 

11.30 – 12.00 
Obiad 

 

 
12.00 – 12.10 

Czynności higieniczne 

 

 
12.00 – 12.10 

Czynności higieniczne 

 

 
12.00 – 12.10 

Czynności higieniczne 

 

 
12.00 – 12.10 

Czynności higieniczne 

 

 
12.00 – 12.10 

Czynności higieniczne 

 
 

12.10 – 12.30 

Odpoczynek po obiedzie, 
relaksacja, słuchanie 
muzyki relaksacyjnej, 

bajek czytanych przez 
nauczycielkę 

 

 
12.10 – 12.30 

Odpoczynek po obiedzie, 
relaksacja, słuchanie 
muzyki relaksacyjnej, 

bajek czytanych przez 
nauczycielkę 

 

 
12.10 – 12.30 

Odpoczynek po obiedzie, 
relaksacja, słuchanie 
muzyki relaksacyjnej, 

bajek czytanych przez 
nauczycielkę 

 

 
12.10 – 12.30 

Odpoczynek po obiedzie, 
relaksacja, słuchanie 
muzyki relaksacyjnej, 

bajek czytanych przez 
nauczycielkę 

 

 
12.10 – 12.30 

Odpoczynek po obiedzie, 
relaksacja, słuchanie 

muzyki relaksacyjnej, 

bajek czytanych przez 
nauczycielkę 

 

 
12.30 – 13.20 

Zabawy dowolne 

i  dydaktyczne w sali 
zabaw lub na powietrzu, 

 
12.30 – 13.20 

Zabawy dowolne 
i  dydaktyczne w sali 

zabaw lub na powietrzu, 

 
12.30 – 13.20 

Zabawy dowolne 
i  dydaktyczne w sali 

zabaw lub na powietrzu, 

 
12.30 – 13.20 

Zabawy dowolne 
i  dydaktyczne w sali 

zabaw lub na powietrzu, 

 
12.30 – 13.20 

Zabawy dowolne 
i  dydaktyczne w sali 

zabaw lub na powietrzu, 



wspieranie rozwoju dzieci 

przez zabawy plastyczne, 
muzyczne, ruchowe, 

doświadczenia, 

eksperymenty 
 

wspieranie rozwoju dzieci 

przez zabawy plastyczne, 
muzyczne, ruchowe, 

doświadczenia, 

eksperymenty 

wspieranie rozwoju dzieci 

przez zabawy plastyczne, 
muzyczne, ruchowe, 

doświadczenia, 

eksperymenty 

wspieranie rozwoju dzieci 

przez zabawy plastyczne, 
muzyczne, ruchowe, 

doświadczenia, 

eksperymenty 

wspieranie rozwoju dzieci 

przez zabawy plastyczne, 
muzyczne, ruchowe, 

doświadczenia, 

eksperymenty 

 

13.20 – 13.30 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do 

podwieczorku 
 

 

13.20 – 13.30 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do 

podwieczorku 
 

 

13.20 – 13.30 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do 

podwieczorku 
 

 

13.20 – 13.30 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do 

podwieczorku 
 

 

13.20 – 13.30 
Czynności higieniczne, 

przygotowanie do 

podwieczorku 
 

 

13.30 – 13.45 
Podwieczorek 

 

 

13.30 – 13.45 
Podwieczorek 

 

 

13.30 – 13.45 
Podwieczorek 

 

 

13.30 – 13.45 
Podwieczorek 

 

 

13.30 – 13.45 
Podwieczorek 

 

 
13.45 – 14.00 

Czynności higieniczne, 

przygotowanie do religii 
 

 
13.45 – 13.55 

Czynności higieniczne 

 
13.45 – 13.55 

Czynności higieniczne 

 
13.45 – 13.55 

Czynności higieniczne 

 
13.45 – 13.55 

Czynności higieniczne 

 

          14.00 – 16.30 
Stwarzanie warunków do 
zabaw odpowiadających 

zainteresowaniom dzieci. 
Praca indywidualna wg. 

potrzeb. 
Rozchodzenie się dzieci 

 

 

13.55 – 16.30 
Stwarzanie warunków do 
zabaw odpowiadających 

zainteresowaniom dzieci. 
Praca indywidualna wg. 

potrzeb. 

Rozchodzenie się 
dzieci 

 

13.55 – 16.30 
Stwarzanie warunków do 
zabaw odpowiadających 

zainteresowaniom dzieci. 
Praca indywidualna wg. 

potrzeb. 
Rozchodzenie się dzieci 

14.00 – 14.30 

Religia 

 
13.55 – 17.00 

Stwarzanie warunków do 
zabaw odpowiadających 

zainteresowaniom dzieci. 
Praca indywidualna wg. 

potrzeb. 

Rozchodzenie się dzieci 

 

13.55 – 16.30 
Stwarzanie warunków do 
zabaw odpowiadających 

zainteresowaniom dzieci. 
Praca indywidualna wg. 

potrzeb. 
Rozchodzenie się dzieci 

     



15.00 – 17.00 

Grupy łączone, zabawy 
swobodne wg. wyboru 

dzieci, rozmowy 

indywidualne z dziećmi, 
prace porządkowe. 

 Dalsze rozchodzenie się 
dzieci 

16.30 – 17.00 

Grupy łączone, zabawy 
swobodne wg. wyboru 

dzieci, rozmowy 

indywidualne z dziećmi, 
prace porządkowe. 

 Dalsze rozchodzenie się 
dzieci 

15.30 – 17.00 

Grupy łączone, zabawy 
swobodne wg. wyboru 

dzieci, rozmowy 

indywidualne z dziećmi, 
prace porządkowe. 

 Dalsze rozchodzenie się 
dzieci 

16.00 – 17.00 

Grupy łączone, zabawy 
swobodne wg. wyboru 

dzieci, rozmowy 

indywidualne z dziećmi, 
prace porządkowe 

. Dalsze rozchodzenie się 
dzieci 

15.30 – 17.00 

Grupy łączone, zabawy 
swobodne wg. wyboru 

dzieci, rozmowy 

indywidualne z dziećmi, 
prace porządkowe. 

 Dalsze rozchodzenie się 
dzieci 

 

Poza godzinami z podstawy programowej prowadzone będą zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy plastyczne oraz 

eksperymenty i doświadczenia dla przedszkolaków.  

 

 


