
Przedszkolny dzień Osiedlowego Skrzata!  

  

   

6:15 -  7:45   
Jak co dzień rano, z dziarską 

minką, żegnamy się z mamą, 

żegnamy się z tatą. A witamy się z 

Panią.   

Bawimy się dowolnie,   

w kącikach tematycznych rozwijamy swoje  

zainteresowania, podejmujemy zabawy  

konstrukcyjne i manipulacyjne, zabawy dowolne 

niekierowane,  bardzo chętnie rysujemy.   

Mamy też czas indywidualnie popracować z Naszą Panią! ☺   

   

7:45 – 8:00   
Razem z Panią uczestniczymy w zabawach ruchowych , a 

także bierzemy udział w ćwiczeniach porannych.  

   

8:00 - 8:30   
 Po wykonaniu czynności higienicznych  przygotowujemy się do 

śniadanka. Wspólnie zasiadamy do śniadanka, dlatego pamiętaj 

przedszkolaku! Lepiej się nie spóźniaj! Bo kto lubi jeść samemu? ☺   

   



8:30 – 11:30   
Po śniadanku, jako samodzielne przedszkolaki,   

pomagamy  sprzątać po posiłku. Pamiętamy także o porannej  

toalecie,  a starszaki także o swoich zębach ☺ .  

  

  

Wszyscy wspólnie zasiadamy na dywanie i słuchamy, 

co ciekawego tym razem opowie Nam Nasza Pani! ☺   

Chętnie i z radością dowiadujemy się nowych rzeczy, 

poznajemy otaczający Nas świat! Wtedy to lepimy, malujemy, 

rysujemy, liczymy, wycinamy, śpiewamy, ćwiczymy i 

tańczymy! ☺   

Przygotowujemy się także 

do II śniadanka.   

Po zajęciach wychodzimy do ogrodu 

przedszkolnego , na spacer , poznajemy bliżej 

naszą przyrodę i to jak się zmienia z każdą porą 

roku.  

Nasza Pani zawsze dba, żeby nie tylko było ciekawie ale także by 

Nasze zajęcia odbywały się zgodnie z Podstawą Programową, 

obowiązującą   .  Nas Przedszkolaków! ☺   

    

11:30 – 12:00  
    Jest to czas kiedy zasiadamy do stoliczku , żeby zjeść 

smaczny obiadek. Uczymy się również  , jak prawidłowo posługiwać 

się sztućcami oraz jak kulturalnie i estetycznie spożywać posiłek.  

     



12:00 – 13:30  
Jako młodsze przedszkolaki ćwiczymy samodzielność! ☺ Sami 

się rozbieramy, układamy  i składamy swoje rzeczy i szykujemy 

się do poobiedniego 

odpoczywania! ☺    Starszaki 

słuchają  spokojnej  

muzyki lub czytania bajek ! ☺ Utrwalają 

wcześniej zdobyte umiejętności, bawią się z 

kolegami i koleżankami  i rozwijają swoje 

zainteresowania! ☺   

   

13:30 – 14:00    
Przygotowujemy się wszyscy do podwieczorku!  

☺   

  

   

            14:00 - 15:30   
Powoli zaczynamy rozchodzić się do 

domów! ☺ Uczestniczymy w zajęciach 

ruchowych, układamy klocki i puzzle, 

dużo rysujemy.   

Mamy także czas porozmawiać z Naszą Panią  o tym jak Nam minął dzień! ☺   

  

          15:30 – 16:30  



                 Spotykamy się wszyscy w jednej sali , gdzie możemy wspólnie z kolegami  i 

koleżankami z innych grup razem się pobawić w kącikach zainteresowań , poukładać 

puzzle , porysować.  

         O 16:30    
Drzwi Naszego Przedszkola już się zamykają...   

Czekamy na Ciebie Przedszkolaku jutro! ☺   


