
RODZINNY PLAN ZAJĘĆ 

Poszczególne godziny planu dnia, mogą być dostosowane do własnych potrzeb i możliwości.  

08:00 - 08:30 Pobudka, poranna toaleta, ubieranie się – 

wybieranie ubrania, składanie piżamy.  

08:30 - 09:00 Poranna gimnastyka, zabawy przy muzyce. 

09:00 - 09:30 Wspólne przygotowywanie i spożywanie 

śniadania – czynności higieniczne, mycie rąk, pomoc w 

kuchni, układanie serwetek, sztućców, zwrócenie uwagi na prawidłową postawę w trakcie 

siedzenia przy stole i prawidłowe korzystanie ze sztućców, pomoc w sprzątaniu po 

śniadaniu.  

09:30 - 10:00 Wspólne planowanie dnia,  poranne prace domowe – pomoc rodzicom. 

10:00 – 11:00 Zabawy swobodne, samodzielnie lub wspólnie z rodzicami zabawy 

zabawkami, rysowanie, zabawy konstrukcyjne, puzzle, układanki, pobyt na powietrzu 

(balkon, ogródek), obserwacje przyrodnicze. 

11.00 – 12.00 (czas dostosowany do wieku i możliwości dziecka np. 3 latki - ok 20 minut,    

4 latki - ok. 30 minut, 5 latki - ok. 40 minut, 6 latki - ok. 60 minut). Realizacja zdalnych zajęć 

dydaktycznych – samodzielnie i z pomocą rodzica korzystanie z materiałów dydaktycznych 

zaproponowanych przez nauczycieli i specjalistów.  

12:00 - 12:30 Wspólne przygotowywanie i spożywanie 

drugiego śniadania - czynności higieniczne, mycie rąk, 

pomoc w kuchni, układanie serwetek, sztućców, 

zwrócenie uwagi na prawidłową postawę w trakcie 

siedzenia przy stole i prawidłowe korzystanie ze 

sztućców, pomoc w sprzątaniu po śniadaniu. 

12:30 – 13:30 Zabawy swobodne, rysowanie, zabawy 

konstrukcyjne, puzzle, układanki, gry planszowe, zabawy 

ruchowe, taniec – samodzielnie lub z rodzicem. Pobyt na 

powietrzu (balkon, ogródek), obserwacje przyrodnicze. 

Dzieci młodsze odpoczynek.                                         . 



13:30 – 14:30 Wspólne przygotowywanie i spożywanie obiadu - czynności higieniczne, 

mycie rąk, pomoc w kuchni, układanie serwetek, sztućców, 

zwrócenie uwagi na prawidłową postawę w trakcie siedzenia 

przy stole i prawidłowe korzystanie ze sztućców, pomoc            

w sprzątaniu po obiedzie. 

14:30 - 15:30 Odpoczynek. Czytanie książek, słuchanie bajek 

(słuchowisk), muzyka relaksacyjna, masażyki.  

Czas relaksu dla rodziców. 

15:30 – 16.00 Podwieczorek – czynności higieniczne, mycie rąk, pomoc w kuchni. 

16:00 - 17:30 Zabawa swobodna, pomoc rodzicom w drobnych czynnościach, np. 

wycieranie kurzu, składanie prania, sprzątanie swojego pokoju. 

17:30 - 18:30 Wspólna zabawa (powinna być 

spokojniejsza, co wyciszy dziecko przed snem), 

wzmacnianie więzi z przedszkolem - oglądanie 

zdjęć i nagrań z uroczystości przedszkolnych. 

18:30 - 19:00 Wspólne przygotowywanie            

i spożywanie kolacji, czynności higieniczne, 

mycie rąk. 

19:00 - 19:30 Kąpiel. 

19:30 - 20:00 Wspólne czytanie książki lub opowiadanie 

bajki, przytulanie. Rozmowy z dzieckiem, na temat obecnej 

sytuacji, o przeżywanych emocjach, uczuciach. 

20:00 Sen. 

 

 


