
DENNÍ HARMONOGRAM TŘÍDY SVĚTLUŠEK

06:30 08:00 scházení dětí, ranní hry dle přání dětí, 

didakticky cílené činnosti ve skupinách či 

individuálně, psychomotorické a konstruktivní 

hry 

 

08:00 08:25 komunitní kruh, jazykové chvilky, ranní cvičení 

 

08:25 08:35 hygiena 

 

08:35 08:50 dopolední svačina ve třídě 

 

08:50 09:20 didakticky cílené činnosti individuální, 

skupinové i kolektivní, příprava na pobyt venku 

 

09:20 11:20 pobyt venku 

 

11:20 11:35 hygiena 

 

11:35 12:00 oběd 

 

12:00 12:25 hygiena, příprava na odpočinek 

 

12:25 14:25 četba na pokračování, odpočinek dle potřeb dětí 

 

14:25 14:35 stlaní lůžek, hygiena 

 

14:35 14:50 odpolední svačina 

 

14:50 16:30 odpolední zájmové činnosti, volné hry dětí 

 

 



   

06:30 07:30 scházení dětí ve třídě Světlušek, ranní hry dle 

přání dětí, psychomotorické a konstruktivní 

hry, individuální péče 

 

07:30 08:50 komunitní kruh, jazykové chvilky, ranní 

cvičení, didakticky cílené činnosti ve 

skupinách či individuálně dle ŠVP 

 

08:50 09:00 hygiena 

 

09:00 09:15 dopolední svačina 

 

09:15 09:45 didakticky cílené činnosti individuální, 

skupinové i kolektivní, příprava na pobyt 

venku 

09:45 11:45 pobyt venku 

 

11:45 12:00 hygiena 

 

12:00 12:25 oběd 

 

12:25 12:40 hygiena, příprava na odpočinek 

 

12:40 14:40 četba na pokračování, odpočinek dle potřeb 

dětí 

 

14:40 15:00 stlaní lůžek, pohybové chvilky 

 

15:00 15:10 odpolední svačina 

 

15:10 15:30 odpolední zájmové činnosti, volné hry dětí 

 

15:30   odchod do třídy Světlušek 

 



DENNÍ HARMONOGRAM TŘÍDY BERUŠEK  

   

6:30 07:30 scházení dětí ve třídě Světlušek, ranní hry dle 

přání dětí, psychomotorické a konstruktivní 

hry, individuální péče 

 

07:30 08:50 komunitní kruh, jazykové chvilky, ranní 

cvičení, didakticky cílené činnosti ve 

skupinách či individuálně dle ŠVP 

 

08:50 09:00 hygiena 

 

09:00 09:15 dopolední svačina 

 

09:15 09:45 didakticky cílené činnosti individuální, 

skupinové i kolektivní, příprava na pobyt 

venku 

 

09:45 11:45 pobyt venku 

 

11:45 12:00 hygiena 

 

12:00 12:25 oběd 

 

12:25 12:40 hygiena, příprava na odpočinek 

 

12:40 14:15 četba na pokračování, odpočinek dle potřeb 

dětí 

14:15 14:30 stlaní lůžek, pohybové chvilky 

 

14:30 14:40 odpolední svačina 

 

14:40 

 
15:00 odpolední zájmové činnosti, volné hry dětí 

 

15.00                                                  odchod do třídy Světlušek 



 


