
HARMONO
GRAM DNIA

– Żłobek 
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy

dowolne według zainteresowań,
służące realizacji pomysłów

dzieci.

Rozmowy indywidualne z
rodzicem. konsultacje rodziców

opiekunkami.

Schodzenie się dzieci. Zabawy
w kącikach  zabaw, czas na

realizację własnych pomysłów
i fantazji.

Rozmowy indywidualne z
rodzicem. konsultacje

rodziców  opiekunkami.

Schodzenie się dzieci. 
Indywidualne zabawy edukacyjne

z opiekunem.
Rozmowy indywidualne z

rodzicem. konsultacje rodziców
opiekunkami.

Schodzenie się dzieci. Rozmowy
kierowane zgodnie z zainteresowaniem

dzieci. 
Zabawy dowolne według zainteresowań,

służące realizacji pomysłów dzieci,
Rozmowy indywidualne z rodzicem.
konsultacje rodziców  opiekunkami.

Schodzenie się dzieci. Rozmowy
kierowane zgodnie z

zainteresowaniem dzieci.

Zabawy dowolne według
zainteresowań, służące realizacji

pomysłów dzieci,

Rozmowy indywidualne z rodzicem.
konsultacje rodziców  opiekunkami.

8:00-8:30 Zabawy ogólnorozwojowe/
poznawcze, językowe,

psychospołeczne, motoryczne.
Zabawy paluszkowe

Czynności higieniczno -
pielęgnacyjne;. Wdrażanie

elementów higieny osobistej

Zabawy ogólnorozwojowe,
zabawy ruchowe,

poznawcze, językowe,
psychospołeczne, motoryczne,

Czynności higieniczno -
pielęgnacyjne;  Wdrażanie

elementów higieny osobistej

Zabawy ogólnorozwojowe/
poznawcze, językowe,

psychospołeczne, motoryczne.
Ćwiczenia wspomagające

integrację sensoryczną program
aktywności i ćwiczeńści i ćwiczeń

Czynności   pielęgnacyjne;
Wdrażanie elementów higieny

osobistej

Zabawy ogólnorozwojowe/
poznawcze, językowe, psychospołeczne,

motoryczne/
Czynności higieniczno - pielęgnacyjne;
trening czystości. Wdrażanie elementów

higieny osobistej

Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy
ruchowe,

poznawcze, językowe,
psychospołeczne, motoryczne,

Czynności higieniczno –
pielęgnacyjne, Wdrażanie elementów

higieny osobistej

8:30-9:00 Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie

9:00-10:00 Zabawy dydaktyczne wg planu
opiekuńczo – wychowawczo -

dydaktycznego

Zabawy dydaktyczne wg planu
opiekuńczo – wychowawczo -

dydaktycznego

Zabawy dydaktyczne wg planu
opiekuńczo – wychowawczo -

dydaktycznego

Zabawy dydaktyczne wg planu
opiekuńczo – wychowawczo -

dydaktycznego

Zabawy dydaktyczne wg planu
opiekuńczo – wychowawczo -

dydaktycznego
9:45-10:00 II Śniadanie II Śniadanie II Śniadanie II Śniadanie II Śniadanie

10:00-10:45 Spacer; zabawy
na świeżym powietrzu

Spacer; zabawy
na świeżym powietrzu

Spacer; zabawy
na świeżym powietrzu

Spacer; zabawy
na świeżym powietrzu

Spacer; zabawy
na świeżym powietrzu

10;45-11:00 Czynności higieniczno –
pielęgnacyjne,

Czynności higieniczno –
pielęgnacyjne,

Czynności higieniczno –
pielęgnacyjne,

Czynności higieniczno – pielęgnacyjne, Czynności higieniczno –
pielęgnacyjne,

11:00-11:30 Obiad (zupa) Obiad (zupa) Obiad (zupa) Obiad (zupa) Obiad (zupa)

11.30- 13.00 Leżakowanie, muzyka
relaksacyjna,

Leżakowanie (bajki) Leżakowanie (bajki) Leżakowanie, muzyka relaksacyjna Leżakowanie, muzyka relaksacyjna

13-.00-13:30 Obiad ( II danie) Obiad ( II danie) Obiad ( II danie) Obiad ( II danie) Obiad ( II danie)

13:00-14:30 Zabawy z muzyką, śpiewanie
piosenek,

nauka rymowanek

Zabawy z muzyką, śpiewanie
piosenek,

Zabawy z muzyką, nauka
rymowanek,

Zabawy z muzyką,
śpiewanie piosenek

Zabawy z muzyką,
śpiewanie piosenek

14:30-15:00 Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Pdwieczorek

15:00-15:30 Zabawy swobodne w sali lub w
ogrodzie, indywidualne rozmowy

z rodzicami

Zabawy w ogrodzie, rozmowy
z rodzicami

Zabawy w sali lub ogrodzie,
rozmowy z rodzicami

Zabawy w sali lub w ogrodzie, rozmowy z
rodzicami

Zabawy w sali lub w ogrodzie,
rozmowy z rodzicami

15:30-16:00 II podwieczorek II podwieczorek II podwieczorek II podwieczorek II Podwieczorek

16:00-18:00 Zabawy swobodne w sali lub w
ogrodzie, indywidualne rozmowy

z rodzicami

Zabawy w ogrodzie, rozmowy
z rodzicami

Zabawy w sali lub ogrodzie,
rozmowy z rodzicami

Zabawy w sali lub w ogrodzie, rozmowy z
rodzicami

Zabawy w sali lub w ogrodzie,
rozmowy z rodzicami



ORGANIZACJA ŻŁOBKA 

Tworzymy dwie grupy wiekowe tj.
dzieci od 5 – tego miesiąca życia do 1 roku – plan dnia jest indywidualnie dostosowany do każdego Maluszka. Jest bardzo elastyczny dzięki czemu Maluszki śpią, jedzą i bawią się wtedy 
kiedy tego potrzebują. Tutaj opiekunki czuwają nad wszystkim, kierują się indywidualnymi potrzebami poszczególnych dzieci i wskazówkami rodziców, a także zaleceniami naszych 
specjalistów.
dzieci od 1 roku do 2,5 roku.
Działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są realizowane w oparciu o program opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczny, który zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do 
dalszej edukacji przedszkolnej i uwzględnia ich rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny oraz kładziemy nacisk na rozwój motoryki małej i dużej. W pracy z dziećmi wykorzystujemy 
tradycyjne i nowatorskie metody: Wychowanie bez porażek T. Gordona, Elementy Ruchu Rozwijającego W. Scherborne, Elementy Integracji Sensorycznej, Metoda Malowania 10 palcami 
FINGER PAINTING, Elementy Kinezjologii Edukacyjne P. Dennisona. Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej R. Labana, Metoda Aktywności wg M. & CH. Knillów ,Metody Wspierające 
Rozwój Emocjonalny i Społeczny oparty na Współpracy z rodzicami, Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu
Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego dziecka, wieku dziecka, z zachowaniem proporcji zagospodarowania 
czasu na zabawę, naukę


