
PLAN DNIA 

GRUPY  STARSZE

GODZINY CZYNNOŚCI

06:00 08:00           Schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy swobodne 
  (sala zbiorcza)

08:00 08:15   Przejście dzieci do swoich sal

08:15 08.30            Czynności higieniczne

08:30 09:00           Śniadanie

09:00 09:15           Nocnikowanie / Higiena

09:15 10:00         Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z opiekunami

10:00 10:20         Drugie śniadanie

10:20 11:20       Zajęcia dodatkowe   
   (plastyczne, muzyczne, językowe,  
   ruchowe, konstrukcyjne, taneczne) w poszczególnych 
   grupach, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy 
   organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez 
   dzieci w ogrodzie lub sali  w zależności od pogody

11:20    11:30   Czynności higieniczne

11:30 12.00       Obiad - Drugie danie

12:00 13:30      Relaksacja (drzemka) lub odpoczynek dzieci – zgodnie z ich
  rytmem dnia

13:30 13:40   Czynności higieniczne

13:40 14:00   Obiad - zupka

14:00 14:30   Zabawy swobodne lub ukierunkowane przez nauczyciela

14:30 14:45   Podwieczorek

14:45 14:55   Higiena

14:55 15:00   Przejście do sali zbiorczej

15:00 18:00   Zabawy swobodne lub ukierunkowane przez nauczyciela, 
   dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. 
   Wyjście  do żłobkowego ogródka w zależności od pogody. 
   Ewentualna drzemka zgodnie z rytmem dnia dziecka.   
   Rozchodzenie się dzieci do domu



PLAN DNIA 

GRUPY    MŁODSZE  

GODZINY CZYNNOŚCI

06:00 08:00           Schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy swobodne 
  (sala zbiorcza)

08:00 08:15   Przejście dzieci do swoich sal

08:15 08.30            Czynności higieniczne

08:30 08:50           Śniadanie

08:50 09:10   Nocnikowanie / Higiena

09:10 09:35         Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z opiekunami

09:35 09:45   Drugie śniadanie

09:45 10:20       Zajęcia dodatkowe   
   (plastyczne, muzyczne, językowe,  
   ruchowe, konstrukcyjne, taneczne) w poszczególnych 
   grupach, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy 
   organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez 
   dzieci w ogrodzie lub sali  w zależności od pogody

10:20    10:35   Czynności higieniczne

10:35 11:00       Obiad - Drugie danie

11:00 12:40      Relaksacja (drzemka) lub odpoczynek dzieci – zgodnie z ich
  rytmem dnia

12:40 13:00   Czynności higieniczne

13:00 13:30   Obiad - zupka

13:30 14:20   Zabawy swobodne lub ukierunkowane przez nauczyciela

14:20 14:40   Podwieczorek

14:40 14:55   Nocnikowanie / Higiena

14:55 15:00   Przejście do sali zbiorczej

15:00 18:00   Zabawy swobodne lub ukierunkowane przez nauczyciela, 
   dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. 
   Wyjście  do żłobkowego ogródka w zależności od pogody. 
   Ewentualna drzemka zgodnie z rytmem dnia dziecka.   
   Rozchodzenie się dzieci do domu


