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Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do 

przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3-letnich. 

Cel główny programu: stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych 

i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu. 

Cele szczegółowe programu : 

 przystosowanie dziecka do nowego środowiska, 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 

 zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami, 

 poznanie wychowawców i innych pracowników przedszkola, 

 zapoznanie z salą, budynkiem i otoczeniem przedszkola, 

 rozwijanie umiejętności społecznych, 

 nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości, 

 wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych, 

 poznanie i stosowanie zasad bezpiecznej zabawy i współżycia w grupie, 

 uświadomienie dziecku, że może zwracać się z prośbą lub problemem do 

wychowawcy. 

Treści programowe: 

 poznanie nowego środowiska, 

 poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola: 

- poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, 

- omówienie zasad poruszania się po nich, uważne chodzenie po schodach, 

korzystanie z poręczy, 

- nieoddalanie się od określonych pomieszczeń i miejsc zabaw, 

- przestrzeganie zakazu brania do ręki rzeczy znalezionych, czy otrzymanych 

od osób nieznanych, 

 przestrzeganie zasady „mówimy umiarkowanym głosem”, unikanie wydawania 

dźwięków ostrych, 
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 wdrażanie do opanowywania własnych gwałtownych reakcji emocjonalnych 

np.: głośny, histeryczny płacz, 

 przezwyciężanie lęku, obaw i oporu, 

 dochodzenie do samodzielności w ubieraniu, rozbieraniu się, spożywaniu 

posiłków i korzystaniu z łazienki, 

 uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: 

dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję, 

 wspólne porządkowanie zabawek w sali po skończonej zabawie, 

 wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni, 

na podwórku, 

 słuchanie nauczycielki, podchodzenie na jej przywołanie, 

 poznanie i przystosowanie do określonego rytmu dnia, 

 zapoznanie z zasadami, regułami i normami obowiązującymi w grupie 

przedszkolnej, 

 integracja w grupie, 

 wprowadzenie w świat wartości ogólnoludzkich. 
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Zasadniczą częścią programu są spotkania adaptacyjne. Są to spotkania 

zabawowe dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców, organizowane na terenie 

przedszkola. Dają one okazję poznania nowego miejsca, nowych kolegów  

i wychowawców. Stwarzają możliwość podjęcia współpracy z rodzicami, bez której 

nie można myśleć o sukcesie procesu adaptacji.  

Trudności  w przystosowaniu się dziecka do przedszkola mogą wynikać : 

 z powodu strachu, że rodzic po niego nie przyjdzie, 

 nikt nie rozumie co dziecko mówi (mowa niezrozumiała), dziecko ma kłopoty 

z komunikacją, z przekazaniem tego, co dla niego ważne, 

 z powodu niedostatecznej samodzielności w podejmowaniu czynności 

samoobsługowych, sygnalizowaniu potrzeb fizjologicznych, podejmowaniu 

zabawy, 

 ze zdenerwowania i niepokoju rodziców, którzy nigdy dotąd nie zostawiali 

dziecka na dłużej i boją się zostawić je w „obcym” miejscu, 

 z powodu częstych nieobecności dziecka w przedszkolu, wynikających  

z choroby lub  niekonsekwentnego  posyłania do przedszkola („bo dzisiaj nie 

chce pójść”, „bo zaspaliśmy”, „bo zrobimy sobie wolne”). 

Aby adaptacja nie stała się problemem, można wcześniej rozpocząć 

przygotowania dziecka do roli przedszkolaka : 

 pracować nad samodzielnością przy czynnościach samoobsługowych 

(jedzenie, mycie, ubieranie się), 

 pracować nad sygnalizowaniem i kontrolowaniem potrzeb fizjologicznych, 

 nie wyręczać dziecka, cierpliwie pozwolić dziecku na błędy, podkreślać każdy 

sukces, dawać mu poczucie, że umie, da radę, podoła zadaniu, 

 stopniowo przyzwyczajać dziecko do pozostawania bez rodziców, np. u babci, 

cioci, 

 nie rozmawiać w pierwszych dniach o wątpliwościach dotyczących nowego 

przedszkola, szczególnie przy dziecku, 

 nie wypytywać zbyt natarczywie co dziecko robiło w przedszkolu – pozwolić 

aby samo opowiedziało o tym, co dla niego ważne, 
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 pożegnanie dziecka powinno się odbywać bez pośpiechu, ale też bez 

zbytniego przeciągania rozstania, 

 leżakowanie to czas na wyciszenie, odpoczynek po aktywnym okresie 

przedobiednim – z czasem dzieci przyzwyczajają się do tego rytmu i chętnie 

odpoczywają na leżaku, 

 warto zaopatrzyć dziecko nie tyle w modne, co raczej wygodne ubranie (na 

gumkę, rzepy, zamki lub guziki jeśli umie je zapiąć), 

 ubieranie na „cebulkę” zabezpiecza przed przegrzaniem lub wyziębieniem, 

 zapasowe ubrania to rzeczy, które dziecko ma schowane w swoim worku  

w szatni, i które są wykorzystywane, gdy zachodzi potrzeba. 

Dziecko 3-letnie powinno mieć opanowane następujące czynności 

samoobsługowe: 

 samodzielne jedzenie łyżką i gryzienie, 

 mycie rąk mydłem i wycieranie ich, 

 komunikowanie potrzeb fizjologicznych, 

 czynności higieniczne przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – umiejętność 

zdjęcia i podciągnięcia majteczek, korzystanie z papieru toaletowego, 

 zdejmowanie i wkładanie podstawowych części garderoby, 

 rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych, 

 wycieranie nosa, 

 w miarę rytmiczne chodzenie po schodach przy poręczy. 

Mniej  samodzielne dziecko nie zostanie pozostawione samo sobie, ale im 

bardziej jest ono samodzielne, tym mniej zależne jest od pomocy 

dorosłych.  
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Spotkania adaptacyjne mają pomóc przygotować dziecko do rozstania  

z rodzicami i do pobytu w przedszkolu. Spotkania te są realizowane w formie 

wspólnych zabaw. 

 

Przykłady spotkań adaptacyjnych: 

SPOTKANIE I 

1. Wizytówki – nauczyciel wita dzieci i rodziców wręczając im wizytówki  

z imieniem. 

2. Przywitanie. 

3. Zabawy dowolne w sali. Poznanie  kącików tematycznych. Zwrócenie uwagi na 

odkładanie zabawki na półkę po skończonej zabawie i na dzielenie się 

zabawkami z innymi. 

4. Zabawy integracyjno – zapoznawcze: 

 „Mówiąca piłka” - piłka krąży po kole,  gdy otrzyma ją dziecko, mówi swoje 

imię i podaje dalej, gdy dostanie ją dorosły mówi swoje imię i to, co jego 

dziecko lubi najbardziej. 

 „Pociąg” 

 „Balonik” 

 „Stary niedźwiedź” 

 „Słońce świeci, deszczyk pada” - Nauczycielka gra na tamburynie, na hasło 

"słonko świeci" dzieci chodzą, biegają, podskakują. Na hasło: "deszczyk pada" 

biegną pod parasole (rodzice tworzą je ze swoich ramion) do rodziców 

siedzących w kole. 

 Zabawy w parach „ rodzic – dziecko” z wykorzystaniem relaksacyjnego 

masażyku oraz zabaw paluszkowych: „Kominiarz”, „Idzie rak”, „Deszczyk”. 

5. „To nasze przedszkole” – zapoznanie się z innymi pomieszczeniami: łazienką  

i szatnią. 

6. Wyjście na przedszkolny plac zabaw. 

7. Pożegnanie. 
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SPOTKANIE II 

1. Powitanie, naklejenie wizytówek. 

2. Krótkie zabawy w kącikach zainteresowań. 

3. Zabawa „Ludzie do ludzi"- swobodny taniec przy muzyce, gdy muzyka 

milknie, witamy się z napotkaną osobą (witają się rączki, kolana, małe 

paluszki, czółka i noski...). 

4. Zabawa przy muzyce „Marsz z woreczkami"- wszyscy maszerują w takt 

muzyki z woreczkami w dłoniach. Na ustalone hasło umieszczają woreczki: na 

głowie, pod pachą, stają na nim, podrzucają do góry. 

5. Zabawy z chustą animacyjną. 

 „Kolorowe motyle”- dzieci – motyle wykonują polecenia: przebiegają pod 

chustą, biegają za chustą, siadają na chuście. 

 „Szukaj koloru”- chusta leży na podłodze, na hasło: „siadamy na trawce”- 

dzieci siadają na kolorze zielonym, „kąpiemy się w jeziorze”- siadają na 

kolorze zielonym, „opalamy się na żółtym piasku”- na żółtym, „wąchamy 

czerwone kwiatki”- na czerwonym. 

 „Sztorm” - Uczestnicy wrzucają na chustę lekkie zabawki (pluszowe 

maskotki, piłeczki) i jednocześnie, wachlując chustą, podrzucają je do góry. 

Starają się tak wachlować chustą, aby zabawki nie wypadły na zewnątrz. 

 „Fala” - grupa wachluje chustą, na której leży, bądź siedzi, jedno lub 

kilkoro dzieci. Zmieniamy wielkość fal: małe, średnie i duże (sztormowe). 

 „Kto się schował?” - Uczestnicy stoją w kręgu z zamkniętymi oczami 

trzymając chustę na wysokości pasa. Prowadząca wybiera jedną osobę, 

która wchodzi pod chustę. Następnie wszyscy otwierają oczy i zgadują, kto 

jest pod chustą. 

6. Słuchanie bajki „Uszatek idzie do przedszkola”. Krótka rozmowa na temat 

bajki. 

7. Zaproszenie do działań przy stoliku: układanie i naklejanie na kartce pociętych 

obrazków, kolorowanie obrazków,  lepienie z plasteliny. 

8. Wyjście na przedszkolny plac zabaw. 

9. Pożegnanie. 
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PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH 

Opracowane przez mgr Halinę Kozłowską 

Jak dobrze bawić się z mamą i tatą. 
 

 Przygotowane wcześniej wizytówki rozdajemy w szatni rodzicom i prosimy  
o wpisanie imion (wizytówki zarówno dla dzieci, jak i rodziców). 

 Przywitanie się nauczycielki z rodzicami i dziećmi wchodzącymi do sali przez 
podanie ręki i wymienienie imienia rodzica i dziecka 

Dzień dobry Pani/Panu .....(imię rodzica), dzień dobry .....( imię dziecka). 
Bardzo się cieszę, że do nas przyszłyście/przyszliście. Zapraszam do sali, do 
wspólnej zabawy. 
 Wręczenie kolorowych naklejek – znaczków (do wyboru przez dziecko), które 

dzieci przyklejają na swoje wizytówki. 

 Około 10 minut dowolnych zabaw, zapoznanie się z salą (czas na schodzenie 
się dzieci). Porządkowanie sali. 

 Zaproszenie wszystkich do koła i zaproponowanie zabaw zapoznawczych. 

 „Gadająca piłka” – toczenie piłki po dywanie, kto ma piłkę podaje swoje 

imię. 
 Zabawy z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: 

 
„Lustro"- rodzic i dziecko siedzą naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje dowolne 
ruchy, gesty, wykorzystuje mimikę twarzy, rodzic naśladuje ruchy dziecka- zmiana 

ról. 
 
„Kołyska"- rodzic w siadzie prostym, dziecko siada opierając się plecami o rodzica, 

kołysanie dziecka przy dźwiękach muzyki klasycznej, relaksacja. 
 
„Konik na biegunach”- kołysanie na boki przechodzi w bujanie w przód i w tył. 

Rodzic siedzi z dzieckiem między nogami /oboje zwróceni do przodu/ i chwyta je 
mocno pod kolanami. Dziecko może też siedzieć na jego udach. Następnie wychyla 
się nieco do tyłu a później do przodu. Oboje wychylają się coraz bardziej, tak, że nogi 

znajdują się wysoko nad głową. 
 

,,Wysoki tunel”- Rodzic przyjmuje pozycję ,,na czworakach” a dzieci wędrują 
przechodząc przez rozmaite wolne miejsca stworzone przez ich ciało. Dziecko może 
wejść pod rodzica między jego rękami lub nogami, a następnie wyjść pod którymś  

z jego boków. 
 
,,Niski tunel”- Teraz dziecko robi tunel dla rodzica. Musi ono utrzymać równowagę 

utrzymując ciało na rękach i stopach żeby zrobić wystarczająco dużo miejsca dla 
przeciskającego się pod nim rodzica. 
 



PROGRAM ADAPTACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚWIETEGO JÓZEFA 
ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP. W RZESZOWIE  2014 

 

9 
 

„Małpiątka” - Dziecko siada na udach rodzica przodem do niego i obejmuje go 

nogami w talii przytrzymując się jednocześnie rękami za jego szyję. Rodzic pochyla 
się wówczas do przodu, wspiera się na rękach i w końcu podnosi na czworakach 
/klęcząc/ z dzieckiem przyczepionym od spodu. Może przytrzymywać je od tyłu ręką, 

aby mu pomóc utrzymać się w pozycji wiszącej. Może spróbować zrobić dwa kroki do 
przodu i do tyłu. 

 
„Plecy w plecy”- pary siedzą plecami do siebie i przepychają się nawzajem. Rodzic 
naciąga dziecko na swoje plecy. 

 
„Wiosłowanie”- siedząc naprzeciw siebie i trzymając się za nadgarstki – 
przeciąganie się.  

 
 Masażyk – „Pajączek” 

Wspinał się pajączek po rynnie. Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami. Kroczymy 
palcami po plecach dziecka, od ich dolnej części ku górnej, 
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka. przykładamy do nich obie dłonie i szybko 
przesuwamy je w dół. 
Zaświeciło słoneczko, wysuszyło pajączka, rynnę i ... Masujemy plecy ruchem 
okrężnym, aż poczujemy ciepło.    
Wspinał się pajączek po rynnie ... Zaczynamy od początku. 
 

 Taniec „Do przedszkola" (z Pedagogiki zabawy) - inscenizujemy  

w rytm muzyki: dziecko idzie z mamą za rękę do przedszkola, droga jest daleka 
(zmiana kierunku), spotyka inne dzieci i idą wspólnie (łączą koło i idą po kole).  

W przedszkolu zmieniamy buciki, żegnamy się z mamą (posyłamy całuska, 
machamy) i Pani zaprasza dzieci do zabawy ( dzieci idą do środka koła dwa kroki), 
dzieciom zabawa się bardzo podoba, że aż klaszczą w ręce (klaśnięcie  

z podniesieniem rąk do góry i trzema krokami do tyłu) - powtarzamy: od 
zaproszenia do zabawy... 
 

 Pożegnanie, utrwalanie imion. 
„Podaj swoje imię i głośno klaśnij” Wszyscy stoją w kole i po kolei każda osoba 

wychodzi krok do przodu, mówi swoje imię i głośno klaszcze. 
Pożegnanie dzieci i rodziców, zaproszenie wszystkich na następny dzień do wspólnej 
zabawy. 

 Zebranie wizytówek do koszyczka. 

  Podziękowanie za wspólną zabawę, zaproszenie dzieci i rodziców do zabawy na 

placu zabaw. 

 
 

Razem bawmy się wesoło. 
 

 Wyszukiwanie swoich wizytówek w koszyczku.   
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 Przywitanie się nauczycielki z rodzicami i dziećmi wchodzącymi do sali przez 

podanie ręki i wymienienie imienia rodzica i dziecka 
Dzień dobry Pani/Panu .....(imię rodzica), dzień dobry .....( imię dziecka). 
Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Zapraszam do sali, do wspólnej 
zabawy. 
 
 Zaproszenie do koła. Powitanie każdego dziecka piosenką: 

Witaj, ...(imię), witaj, ...(imię) 

Jak się masz? Jak się masz? 
Wszyscy cię witamy, 

wszyscy cię kochamy. 

Bądź wśród nas, bądź wśród nas, 
 

(1,2) Uczestnicy zabawy patrzą na dziecko i machają do niego,  
(3) Wyciągają ręce w geście powitania. 
(4) Krzyżują ręce na piersiach. 
(5) Wszyscy chwytają się za ręce. 
 

 Piosenka „ Kółko graniaste” 

Kółko graniaste, 
Czworokanciaste. 

Kółko nam się połamało, 
cztery grosze kosztowało, 

a my wszyscy, a my wszyscy 

bęc, bęc, bęc, bęc! 
Dzieci i rodzice trzymając się za ręce i śpiewając, poruszają się rytmicznie w koło. 
Przy słowach: A my wszyscy, a my wszyscy bęc, bęc, bęc, bęc! – upadają na 
podłogę. 
 

 Rozdanie baloników: 

- rodzic nadmuchuje balonik, 
- wspólne ozdabianie baloników kawałeczkami papieru samoprzylepnego 

według własnego pomysłu, 
- odbijanie baloników przy muzyce, 
- dzieci dobierają się parami i umieszczają balonik między brzuszkami, 

starają się tak poruszać po sali, aby balonik nie upadł na ziemię. 
 

 Piosenka „Balonik” 

 
Baloniku mój malutki, 

rośnij duży okrąglutki. 
Balon rośnie, że aż strach, 

przebrał miarę, no i ... trach! 

 
Dzieci i rodzice trzymając się za ręce, tworzą koło. Cofają się, koło robi się coraz 
większe 
 i „balonik” pęka – dzieci upadają na podłogę. 
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 Zabawa „Oddech jak balon” 

 

Dzieci siadają wygodnie na podłodze, kładą rękę na pępku i zamykają oczy. 

Wyobrażają sobie, że w ich brzuszkach są małe balony, które powiększają się tylko 

wtedy, kiedy dzieci nauczą się siedzieć w spokoju i wdychać do nich powietrze. 

Na sygnał prowadzącego, dzieci wdychają powietrze do brzuszka i czują, rosnący  

w środku balonik. Kiedy wypuszczają powietrze z balonika wydają dźwięk 

ssss..........., brzuszek znów jest mały. 

 

 Masażyk  „TU PŁYNIE RZECZKA"- dziecko leży na brzuchu, głowa ułożona 

na rękach, obok siedzi rodzic. Nauczycielka mówi wiersz, demonstrując 

czynności, które rodzice powtarzają na ciele dziecka. 

Tu płynie rzeczka,Rysujemy wzdłuż kręgosłupa z góry na dół falistą linię. 

tędy przeszła pani na szpileczkach.Szybko kroczymy po plecach opuszkami 

                                                            palców wskazujących. 

Tu stąpały słonie Powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni. 

i biegały konie. Szybko i delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w pięść. 

Wtem przemknęła szczypaweczka, Delikatnie szczypiąc wędrujemy dłonią na 

                                                            skos. 

zaświeciły dwa słoneczka,Zataczamy obiema rękami koła, aż poczujemy 

                                            ciepło. 

spadł drobniutki deszczyk.Lekko stukamy opuszkami palców w dole pleców. 

Czy cię przyszedł dreszczyk? Niespodziewanie, delikatnie szczypiemy dziecko 

 w kark. 

 Zmiana ról. 

 

 Pożegnanie, utrwalanie imion. 

„Podaj swoje imię i pięknie się ukłoń” Wszyscy stoją w kole i po kolei każda 
 osoba wychodzi krok do przodu i kłania się. 
 

 Podziękowanie za wspólną zabawę. 
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 Zebranie wizytówek do koszyczka. 

  Zaproszenie dzieci i rodziców do zabawy na placu zabaw. 
 

 
Cieszę się, że możemy bawić się wspólnie. 

 

 Wyszukiwanie swoich wizytówek w koszyczku.   
 

 Przywitanie się nauczycielki z rodzicami i dziećmi wchodzącymi do sali przez 
podanie ręki i wymienienie imienia rodzica i dziecka 

Dzień dobry Pani/Panu .....(imię rodzica), dzień dobry .....( imię dziecka). 
Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Zapraszam do sali, do wspólnej zabawy. 
 

 Zabawa „Całusek” 
Powitanie w kole i utrwalenie imion – Powiedz swoje imię i poślij całuska. 

 

 Zabawa „Ludzie do ludzi"- swobodny taniec przy muzyce, gdy muzyka milknie, 

witamy się  z napotkaną osobą (witają się rączki, kolana, małe paluszki, czółka, 

noski...) 

 

 Zabawa „Wstań i dotknij” 

 Uczestnicy siedzą w kole tak, by dobrze widzieć resztę grupy. Po kolei 
otrzymują polecenia, na przykład: 

— Wstań i dotknij wszystkie dzieci, które mają na sobie coś czerwonego, 
— Dotknij każdego, kto ma krótkie włosy, 

— Dotknij każdego, kto ma na ręce zegarek, 
— Dotknij każdego, kto jest tak jak ty dziewczynką lub chłopcem, 
— Dotknij każdego, kto ma włosy tego samego koloru, co ty.  

 
 Zabawy z chustą animacyjną: 

 
 „Falujące morze” - uczestnicy zabawy trzymają chustę za uchwyty (rodzic 
wspólnie z dzieckiem) i starają się naśladować fale – łagodne lub bałwany morskie,  

w zależności od poleceń osoby prowadzącej, 
 
„Fala” -Grupa wachluje chustą, na której stoi jedno lub dwoje dzieci. Zmieniamy 

wysokość fal: małe, średnie, duże. 
 
 „Rekin” - dzieci siedzą na podłodze trzymając chustę na wysokości barków; są 

turystami kąpiącymi się w morzu. Pod chustę wchodzi jeden Tatuś – „rekin”, który 
„poluje” na turystów (chwyta za nogi i delikatnie wciąga pod chustę). Wciągnięte 
dziecko zamienia się w „rekina” i pomaga w łapaniu. Rodzice stają za plecami swoich 

dzieci – są ratownikami; starają się ratować dzieci przed wciągnięciem ich przez 
„rekina”. Gdy „rekin” czuje opór nie ciągnie dalej. Zabawę kończymy gdy wszystkie 
dzieci stają się „rekinami” 
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„Bilard” - uczestnicy trzymają mocno napiętą chustę, osoba prowadząca umieszcza 
na chuście piłeczkę. Zadaniem grupy jest tak manewrować chustą, aby piłeczka 
wpadła do otworu w środku chusty. 

 
„Zgadnij, kto Cię woła” - dzieci wraz z osobą prowadzącą wchodzą pod chustę. 

Rodzice trzymają chustę nisko nad podłogą. Dotknięte przez prowadzącego dziecko 
woła „mamo” lub „tato”. Zadaniem rodziców jest rozpoznanie swojego dziecka po 
głosie. 

 
 Zabawa „Co potrafię i co mam?” 

Dzieci siadają wygodnie w kole razem z prowadzącym, który rozpoczyna zabawę. 

Pierwszym pytaniem, na które będą odpowiadały po kolei dzieci i prowadzący będzie: 

„Co mam?” 

Ja mam, np.: piękne włosy, ładny uśmiech (chodzi o coś szczególnego, co związane 

jest z danym dzieckiem). 

Gdy na pierwsze pytanie odpowiedzą już wszystkie dzieci, prowadzący zadaje drugie 

„Co potrafię?” i sam na nie odpowiada, a po nim po kolei wszystkie dzieci. 

Ja potrafię, np.: dobrze liczyć, ładnie śpiewać, itp. 

 

 Podziękowanie za udział w spotkaniu, zaproszenie na kolejne i pożegnanie 
rodziców i dzieci w kole: „Podaj swoje imię i prześlij iskierkę” (uścisk dłoni 

do najbliższej osoby).  

 Zebranie wizytówek. 

  Zaproszenie dzieci i rodziców do zabawy na placu zabaw. 

 
 

Na zabawę przyszedł czas. 
 

 Wyszukiwanie swoich wizytówek w koszyczku.   
 

 Przywitanie się nauczycielki z rodzicami i dziećmi wchodzącymi do sali przez 
podanie ręki i wymienienie imienia rodzica i dziecka 

Dzień dobry Pani/Panu .....(imię rodzica), dzień dobry .....( imię dziecka). 
Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Zapraszam do sali, życzę miłej zabawy. 

 Powitanie wierszykiem, utrwalenie imion:  

Jesteśmy już w przedszkolu, 
więc przywitamy się. 

Podamy prawą rękę 
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i uśmiechniemy się. 

Dzieci podają sobie ręce i uśmiechają się. 

 Zabawa w kole „Czy to moje dziecko?” 

Rodzice z zawiązanymi oczami próbują za pomocą dotyku rozpoznać swoje dziecko. 

 
 Zabawa orientacyjno-porządkowa „Słonko świeci, deszczyk pada”- na 

hasło: słonko świeci - wszyscy spacerują, kłaniając się spotkanym osobom, na hasło: 

deszczyk pada - dziecko biegnie do swojego rodzica i chroni się pod „parasolem”, 
który robi rodzic. 

 
 Zabawa „Na łące"- spotykamy różne zwierzątka: 

Małe zwierzątka (dzieci) biegają po łące, wydając odgłosy, duże zwierzątka (dorośli) 

wołają je. 
Dzieci biegną do swoich mam, przytulają się i znów zmieniają się w inne 

zwierzątka(nauczycielka mówi w jakie: pieski – hau hau, kotki –miau miau, żabki 
– kum kum, boćki – kle kle, baranki – bee bee, kaczuszki – kwa kwa, ...) 
 

 Zabawa ze śpiewem „Stary niedźwiedź" 

 

Stary niedźwiedź mocno śpi. 

My się go boimy, 

na palcach chodzimy. 

Jak się zbudzi, to nas zje! 

Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, 

druga godzina niedźwiedź chrapie, 

trzecia godzina niedźwiedź łapie. 

„Niedźwiedź” śpi, pod koniec piosenki budzi się i łapie jedno z dzieci, które 

zostają„niedźwiedziem”. 
 

 Zaproszenie dzieci i rodziców do stolików. Lepienie z plasteliny  
   ulubionych zwierzątek.  

Porządkowanie miejsc pracy. 
Informujemy dzieci, że teraz jedziemy do łazienki umyć rączki. Ustawiamy 
pociąg i wyjeżdżamy z sali śpiewając: „Jedzie pociąg z daleka”. 

 
Jedzie pociąg z daleka, 

Ani chwili nie czeka. 

Konduktorze łaskawy, 
Zabierz nas do Warszawy! 
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Konduktorze łaskawy, 
Zabierz nas do Warszawy! 
Trudne, trudne to będzie, 

Dużo osób jest wszędzie. 
 

Pięknie pana prosimy, 
Jeszcze miejsca widzimy. 
A więc prędko wsiadajcie, 

Do Warszawy ruszajcie. 
 
 

 Pobyt w łazience 
Przy okazji pobytu w łazience tłumaczymy dzieciom jak należy się w tym 

miejscu zachowywać, zwracamy uwagę na czynności samoobsługowe  
i samodzielność dzieci. 

 Ustawiamy się w pociąg i wracamy do sali.  

W drodze powrotnej zwiedzamy przedszkole. Przejeżdżamy przez szatnię  
i wszystkie sale. Nauczycielka opowiada dzieciom o tych miejscach. 

 Powrót do sali 
Zaproszenie wszystkich do obejrzenia wykonanych zwierzątek. Wystawa 

prac. 
 

 Zabawa „Słaba myszka i silny słoń” 

Nauczycielka opowiada a dzieci leżąc wygodnie na dywanie (nogi 
wyciągnięte swobodnie, ręce ułożone wzdłuż tułowia, głowa ułożona 

wygodnie) wczuwają się w treść opowiadania. 
 
Nauczycielka: Jesteś silny jak ciężka noga dużego słonia, naprężaj mocno 
prawą nogę i prawą rękę, a teraz jesteś słaby jak delikatna nóżka małej 
myszki, rozluźnij napięte mięśnie prawej nogi i prawej ręki. 
To samo powtarzamy z lewą nogą. 

Nauczycielka: Jesteś silny jak ogromny brzuch słonia, naprężaj mocno 
mięśnie brzucha, a teraz jesteś słaby jak malutki brzuszek myszki, rozluźnij 
napięte mięśnie brzuszka. 
 

 "Promienie słoneczka" - informacja zwrotna od uczestników zajęć. 

 Prowadzący kładzie na środku sali arkusz papieru, zadaniem każdego uczestnika jest 
namalowanie promyczka odpowiedniej długości. Długość promyka odpowiada 
zadowoleniu z udziału w zajęciach: krótki – jestem niezadowolony, średni – jestem 

zadowolony, długi – jestem bardzo zadowolony. 
 

 Podziękowanie za wspólną zabawę, zaproszenie na następny dzień, pożegnanie 

rodziców i dzieci w kole: „Podaj swoje imię i podskocz”. 

 Zebranie wizytówek. 

  Zaproszenie dzieci i rodziców do zabawy na placu zabaw. 
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Dobrze być razem. 
 

 Wyszukiwanie swoich wizytówek w koszyczku.   

 
 Przywitanie się nauczycielki z rodzicami i dziećmi wchodzącymi do sali przez 

podanie ręki i wymienienie imienia rodzica i dziecka 
Dzień dobry Pani/Panu .....(imię rodzica), dzień dobry .....( imię dziecka). Cieszę się, 
że jesteście. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze razem bawić. 
 

 Przywitanie się wierszykiem: 

 
Przywitajmy się, bo zabawy nadszedł czas,  

będzie miło i wesoło dla każdego z nas.  
 

 Utrwalanie imion: „ Poczęstunek” 

Nauczycielka ma przygotowane na talerzyku cząstki jabłek (tyle, ile jest uczestników 
zabawy). Wszyscy siedzą w kole. Nauczycielka przekazuje talerzyk dziecku 

siedzącemu po jej prawej stronie, mówiąc: „poczęstuj się, ... (imię dziecka). Dziecko 
się częstuje, a potem podaje talerzyk dziecku siedzącemu po jego prawej stronie, 
zwracając się słowami: „poczęstuj się, ... (imię dziecka).  

 
 Zabawa „Czarodziejski klej” 

Przy spokojnej muzyce dzieci dobierają się parami i wyobrażają sobie, że mają 
czarodziejski klej, który naprawdę dobrze klei. Prowadzący mówi, aby dzieci położyły 
kroplę kleju, np.: na kolano i przykleiły swoje kolano do kolana partnera. Gdy zacznie 

grać muzyka dzieci z przyklejonymi kolanami spacerują po sali. Kiedy muzyka 
przestaje grać, czary pryskają i kolana są znowu odklejone. 
Kroplę kleju mogą dzieci położyć na inną część ciała, np.: na łokieć, na palec, na 

ucho, na nos, na biodro, na stopę itp. 

 Zabawa „Tańczące piórko” 

Dzieci stają swobodnie rozproszone po całej sali. Zamykają oczy i wyobrażają sobie, 

że widzą kolorowe piórko, które przed nimi wiruje. Otwierają oczy. Kiedy wdychają 

powietrze przez nos i wydychają je zaokrąglonymi ustami, sprawiają, że piórko 

tańczy na wysokości ich głowy. Dzieci wędrują powoli, małymi kroczkami po sali,  

a piórko cały czas jest przed ich buziami. 

Następnie dzieci otrzymują kolorowe piórka i dmuchając starają się utrzymać je jak 

najdłużej w powietrzu. 

 Zabawa „Czarodziejskie piórko” 
Nauczycielka trzyma w dłoni zaczarowane piórko, którym będzie dotykała dzieci w 

różnych miejscach. Dziecko, przy którym zatrzyma się nauczycielka, zamyka oczy i 

czeka na dotyk czarodziejskiego piórka. 
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Kiedy to nastąpi, dziecko podnosi bardzo powoli rękę i jednym palcem dotyka to 

samo miejsce, bardzo leciutko, jak piórko. Potem może znowu otworzyć oczy. 

Nauczycielka tłumaczy dzieciom, że podczas dotknięcia mogą one odczuwać różne 
rzeczy, ciepło albo zimno, łaskotanie, może być to przyjemne lub nie. 

Dla każdego dziecka nauczycielka wybiera inne miejsce, które uważa, za najbardziej 

odpowiednie, aby każdy miał inne doświadczenie. Potem pyta dzieci o odczucia. 

Nie wolno pominąć przy zabawie żadnego dziecka, ponieważ każde jest ciekawe tego 

jak nauczycielka będzie czarowała. 

 Wykonanie pracy plastycznej - zaproszenie do stolików, na których są 
rozłożone arkusze szarego papieru pakunkowego. Zastosowanie metody 

malowania dziesięcioma palcami. Dzieci malują na dowolny temat. 

Porządkowanie miejsc pracy. 

 Dzieci ustawione gęsiego, z podniesionymi do góry rączkami wędrują 
 do łazienki. Przypomnienie zasad korzystania z łazienki. 

 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, podczas których rodzice wychodzą 
z sali na 10 minut.  

 Zabawa ze śpiewem „Ojciec Wirgiliusz" 

Ojciec Wirgiliusz  uczył dzieci swoje, 

a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje. 

Ref.: Hejże, dzieci, hejże ha! 

                                                  Róbcie wszystko to, co ja. 

 

Dzieci i rodzice trzymają się za ręce i śpiewając maszerują w koło. Na refren 

zatrzymują się. Nauczycielka stoi w środku koła i pokazuje prosty gest(tupanie 

jedną nogą, młynek z rąk), wybiera następną dorosłą osobę, która wchodzi do 

środka a następnie wybieramy dzieci. 

 Zabawa „Twierdza” 

Grupa dorosłych stoi w zwartym kręgu, trzymając się pod ręce, grupa dzieci siedzi  

w środku. Na sygnał dzieci próbują wydostać się na zewnątrz kręgu. 

 
 Zabawa „Kotek” 

Dzieci wyobrażają sobie, że są małymi kotkami, które cały dzień bawiły się, a teraz są 

bardzo zmęczone i odchodzą poszukać sobie miejsca na odpoczynek. 
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Nauczycielka pokazuje dzieciom, jak porusza się zmęczony kotek. Wszystkie dzieci 

zaczynają miauczeć miau, miau, miau i szukają sobie miejsca, w którym będą mogły 

spokojnie się przespać. 

Kotki zwijają się w kuli, a rodzice podchodzą do każdego kotka i głaszczą jego 

futerko. 

Zadowolone kotki cichutko sobie mruczą. 

 Zabawa pożegnalna „Podaj swoje imię i uśmiechnij się”. 

 Zebranie wizytówek i zaproszenie dzieci i rodziców do zabawy na placu zabaw. 

 

Przykładowe tańce integracyjne do wykorzystania na spotkaniach 

adaptacyjnych: 

 „Konik” 

 „Myszki do norki” 

 „Pranie” 

 „Tęcza” 

 „Samoloty” 

 „A ram sam sam” 

 „Bóg jest tu” 
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