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Cele ogólne: 
• Zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem 

• Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z 
przedszkolem 

• Nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic 
• Integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy 
• Zapoznanie rodziców z przedszkolem oraz organizacją pracy 

 
Cele szczegółowe - dziecko : 

• przestrzega przyjętych form zachowania  

• podejmuje działalność artystyczną- ozdobienie bałwanka zimowego 
• bierze czynny udział w zabawach ruchowych śpiewa  piosenki na powitanie  

• uważne słuchanie poleceń nauczyciela i dostosowuje się do nich 
• rozpoznaje podstawowe kolory 
• segreguje przedmioty według  koloru 

• liczy przedmioty 
• zgodne współdziałanie w grupie 

 
Metody: 
- czynna 
- słowna 
- oglądowa 
- ekspresyjna 
 
Formy: 
- indywidualna 
- zbiorowa 
 
Środki dydaktyczne: płyty CD z podkładami muzycznymi, chusta animacyjna, wata ,śnieżynki z papieru , 
kleje, patyczki, , plakietki imienne dla uczestników, zabawki w 4 kolorach,  

 

Przebieg 
1. Powitanie przybyłych gości oraz zapoznanie z wyglądem sali. 
 
2. Zabawa na powitanie " Witam was..." 
Prowadzące wraz z gośćmi ustawiają się w kole i śpiewają piosenkę na powitanie: 
" Wszyscy są, witam Was zaczynamy już czas, 



jestem ja , jesteś Ty- raz, dwa , trzy ( klaśnięcie w dłonie) *2 razy 
 
3. Zabawa " Bałwankowa rodzina". 
Prowadzące zapraszają wszystkich do kolejnej zabawy i zachęcają do powtarzania słów piosenki: 
" Stoisz smutny nasz bałwanku  
ze spuszczoną głową.  
Może chciałbyś mieć przy sobie  
panią bałwankową. 
  
Ref. Oj tak, tak, oj tak, tak  
dobrej żony wciąż mi brak. 
Oj tak, tak, oj tak, tak 
bałwankowej brak. 
  
Ma korale z jarzębiny  
bałwankowa żona. 
Ale łatwo poznać z miny,  
że dziś jest zmartwiona. 
  
Ref. Oj tak, tak, oj tak, tak  
mego synka jeszcze brak. 
Oj tak, tak, oj tak, tak 
mego synka brak... 
 
4. Praca plastyczna pt. „Bałwanek”  
Prowadzące zapraszają przybyłych gości do stolików , na których są przygotowane materiały do ozdobienia 
bałwanka. Prowadzące tłumaczą i pokazują jak należy wypełnić bałwanka oraz pokazują jak będzie 
wyglądał efekt końcowy pracy.  
 
5. Zabawy z chustą animacyjną. 
 
Kogo brakuje?  
Dzieci stoją w kręgu z zamkniętymi oczami, trzymając chustę na wysokości pasa. Nauczyciel wybiera osobę 
lub osoby, które wchodzą pod chustę. Następnie wszyscy otwierają oczy i zgadują, kto jest pod chustą.  
 
 Dzielne dzieciaki.  
Dzieci leżą na chuście, nogami zwróconymi do środka i wykonują polecania nauczycielki:  
- Turlamy się.  
- Trzymamy się za ręce i podnosimy je do góry.  
- Siadamy na chuście jedno za drugim i rysujemy lub głaszczemy kolegę po  
  plecach.  
- Trzymamy się za ręce, leżymy na chuście i podnosimy nogi do góry, opierając  
swoje stopy o stopy kolegi, następnie opuszczamy.  
 
Kolorowe przedmioty.  
Nauczycielka kładzie na chuście przedmioty w różnych kolorach. Zadaniem dzieci jest posegregowanie ich 
według kolorów na polach chusty. Następnie dzieci liczą w indywidualnym zakresie przedmioty tego 
samego koloru lub wyszukują tych kolorów w swoim ubraniu.  



 
Meksykańska fala.  
Dzieci trzymają chustę. Zadaniem grupy jest takie manewrowanie chustą ( rytmiczne podnoszenie i 
opuszczanie jej lub wstawanie po kolei i przysiadanie w celu uzyskania fali tzw. meksykańskiej. 
 
6. Zabawy swobodne w wybranych kącikach - aktywność własna dzieci. 
 
7. Poczęstunek przy stolikach. 
 
8. Podziękowanie przybyłym gościom za wspólną zabawę . 
 

  

 


