
Plan dnia / Pawlikowskiego 

 

 

7:00 - wietrzenie sali 

7:00 – 8:30 - schodzenie się dzieci, pomiar temperatury, wywiad z rodzicami, prowadzenie dzieci do 

szatni, do sal 

8:00 – wietrzenie sali 

8:30 – 8:50 wyznaczenie miejsc, omówienie nowych zasad bezpieczeństwa/powitanie przy 

muzyce/przygotowanie do śniadania I tury/przypomnienie zasad prawidłowego mycia rąk – mierzenie 

czasu mycia piosenką „Wlazł kotek” 

9:00 – wietrzenie sali 

8:50 – 9:10 – śniadanie I tura/II tura czytanie na dywanie, zabawa ruchowa „Zapamiętaj swoje miejsce” 

– wdrażanie do zachowania odległości/przygotowanie do śniadania II tury – mycie rąk z piosenką 

9:10 - zbiórka na dywanie I tury szukanie swoich miejsc/dezynfekcja stolików/rozmowy z dziećmi, 

zabawy językowe, czytanie, krótkich utworów literackich/mycie rąk 

9:20 – 9:50 - śniadanie II tura/I tura zabawy organizowane przez nauczyciela na dywanie 

9:50 – zbiórka na dywanie całej grupy – szukanie swoich miejsc/omówienie nowej sytuacji w 

przedszkolu, zasad higieny, zachowania bezpieczeństwa w sali na powietrzu, zasad korzystania z 

toalety, zasad korzystania z zabawek, korzystania ze stolików i wspólnej zabawy/zabawy dydaktyczne, 

zabawy z muzyką, z wykorzystaniem tablicy multimedialnej/mycie rąk 

10:00 – wietrzenie sali 

9:30 – 10:00 – pobyt na powietrzu gr III 

10:30 – 11:00 - pobyt na powietrzu gr I 

11:30 – 12:00 - pobyt na powietrzu gr II 

 zabawy swobodne w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odległości/przygotowanie do wyjścia 

na powietrze/przypomnienie nowych zasad zabawy na powietrzu/ustalenie zasad zachowania 

odległości w szatni/korzystanie z toalety/mycie rąk 

 11:00 - wietrzenie sali 

11:45 – przygotowanie do drugiego śniadania I tury/mycie rąk z piosenką 

12:00 – wietrzenie sali 

11:40 - 12:20 – II śniadanie I tura/II tura na dywanie śpiewanie, słuchanie piosenek, słuchanie krótkich 

utworów literackich, zabawy pod kierunkiem nauczyciela 

12:25 – dezynfekowanie stolików/zbiórka całej grupy na dywanie/II tura mycie rąk z piosenką 

13:00 – wietrzenie sali 

13:00 – 13:30 pobyt na powietrzu gr I 



zabawy swobodne w wyznaczonych miejscach, utrwalanie nowych zasad korzystania z zabawek                            

i wspólnej zabawy   

13:40 – czynności higieniczne, mycie rąk przy piosence, przygotowanie do obiadu 

14:00 – wietrzenie sali 

14:05 – obiad I tura/II tura na dywanie słuchanie piosenek, słuchanie krótkich utworów literackich, 

zabawy pod kierunkiem nauczyciela 

14:20 – dezynfekcja stołów/ zbiórka na dywanie, mycie rąk II tury przy piosence 

14:45  –  pobyt na powietrzu gr II 

15:00 - wietrzenie sali 

15:30 – –  pobyt na powietrzu gr III 

  zabawy swobodne w wyznaczonych miejscach, utrwalanie nowych zasad korzystania z zabawek                           

i wspólnej zabawy   

16:30 - 17:00 - zabawy swobodne w wyznaczonych miejscach/rozchodzenie się dzieci. 

 

 

 


