
 

 

RAMOWY HARMONOGRAM DNIA 
 

6:30-8:15 
 
 

Planowanie organizacji pracy dla poszczególnej grupy i zmiany z dokładnym przestrzeganiem zakresów wykonywanych czynności dla 
zapewnienia bezpieczeostwa i poprawy warunków bytowania dzieciom i jakości pracy. 
Przyjmowanie dzieci do żłobka z wpisem do dziennika obecności uwzględniającym pod datą: godz. przyjścia i wyjścia, egzekwowania 
stosownych dokumentów w razie absencji lub innych dokumentów usprawiedliwiających nieobecnośd. 
Planowanie zajęd dydaktyczno-wychowawczych z wpisem do dziennika zajęd zgodnych z planem kwartalnym i planem na dany 
dzieo. 
Przygotowanie materiałów do realizacji zajęd. 
Aktualizacja tablicy ogłoszeo w szatni. 
Prace organizacyjno-porządkowe. 
Zajęcia indywidualne lub zabawy dowolne. 

8:15-8:30 
Toaleta dzieci z przestrzeganiem numeru ręcznika, grzebienia, nocnika zgodnie z numerem w  dzienniku obecności (i numerem  
w szatni) dla zapewnienia reżimu sanitarnego zgodnie z wymogami HACCP. 

8:30-9:00 Śniadanie, podanie listy obecności dzieci z uwzględnieniem diet. 

9:00-9:30 
Toaleta po śniadaniu. Każde dziecko korzysta ze swojego numeru. Toaleta z zachowaniem porządku, kultury i zasad higieny. 
Wysadzanie na nocniki. 

9:30-10:30 

1. Zabawy zorganizowane z uwzględnieniem wieku dziecka, wrażliwości, rozwijania i kształtowania umiejętności 
samoobsługowych, zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych, właściwym reagowaniem na różne 
okoliczności, rozstrzyganiem sporów, jednocześnie z możliwością dużej swobody i przestrzeganiem norm współżycia 
społecznego. 

2. Wychowanie zdrowotne: 
 Pozytywne nastawienie do badania lekarskiego z uwzględnieniem pomiaru wagi i wzrostu,  
z wpisem do kartoteki i informacją w szatni do wiadomości rodziców, 
 Bezpieczeostwo, 
 Przyzwyczajenia higieniczno – kulturalne, 
 Sprawnośd ruchowa 

3. Wychowanie społeczno – moralne: 
 Dziecko jako członek rodziny, 
 Dziecko jako członek zbiorowości żłobka, 
 Dziecko jako członek społeczeostwa. 

4. Wychowanie umysłowe: 



 

 

 Poznawanie otoczenia społecznego i technicznego, 
 Poznawanie przyrody z uwzględnieniem pór roku, 
 Rozwijanie mowy i myślenia. 

5. Wychowanie estetyczne: 
 Estetyka życia codziennego, 
 Obcowanie z przyrodą, sztuką i wytworami techniki, 
 Działalnośd plastyczno – konstrukcyjna, 
 Umuzykalnienie i zajęcia muzyczne (muzyka poważna z różnych rejonów świata)i o tematyce dziecięcej 

10:30-11:00 Drugie śniadanie: podawanie owoców, jogurtów i napojów w postaci soków, kompotów. Toaleta przed i po posiłku. 

11:00-11:45 

Prace organizacyjno-porządkowe. 
Zajęcia indywidualne lub zabawy dowolne. 
Przygotowanie dzieci do obiadu. 
Wysadzanie na nocniki i toaleta. 
Wdrażanie dzieci do nawyków higienicznych i sygnalizowania potrzeb fizjologicznych. 

11:45-12:15 Obiad z wymaganiem zachowania zasad kultury spożywania posiłków, nazywaniem posiłków. 

12:15-12:30 Toaleta, wysadzanie na nocniki. Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku. 

12:30-14:00 Odpoczynek poobiedni, sen. 

14:00-14.30 Budzenie dzieci, ubieranie. Toaleta. 

14.30 Podwieczorek. Toaleta. 

15:00-16:30 
Wykonywanie czynności podobnie jak od 6:30-8:15. 
Wydawanie dzieci z wpisem godz. odebrania. Pozostałym zorganizowanie zabaw. Przygotowywanie  
i dekorowanie wnętrz stosownie do okoliczności. 

 


