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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 
� Zachęcenie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do 

łatwej adaptacji 
�  Integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy 
�  Przekazywanie rodzicom wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka – jako warunku jego 

prawidłowego rozwoju 
� Zapoznanie rodziców z bazą i zasobami przedszkola oraz organizacją pracy 
� Umożliwienie mamom obserwowania zachowania dziecka, jego aktywności na tle grupy 
 

Cele szczegółowe - dziecko : 
� przestrzega przyjętych form zachowania  
� podejmuje działalność artystyczną- przygotowywanie kwiatka dla babci i dziadka 
� bierze czynny udział w zabawach ruchowych oraz wykonuje wybrane ćwiczenia ruchowe 
� śpiewa  piosenki na powitanie  
� rozwija świadomość własnego ciała 
� dostrzega odmienność drugiego człowieka 
� uważne słuchanie poleceń nauczyciela i dostosowuje się do nich 
� rozpoznaje podstawowe kolory 
� segreguje przedmioty według  koloru 
� liczy przedmioty 
� Zgodnie współdziała w grupie 

 
Metody: 

- czynna 
- słowna 
- oglądowa 
- ekspresyjna 
Formy: 

- indywidualna 
- zbiorowa 
 
Środki dydaktyczne: płyty CD z podkładami muzycznymi, chusta animacyjna, duże miękkie klocki ( z 
gąbki) wybrane ćwiczenia ruchowe, kubki papierowe, woda mineralna, kółka origami różnej wielkości, 
kleje, patyczki, tekst z życzeniami do przyklejenia, plakietki imienne dla uczestników, zabawki w 4 
kolorach, słodki poczęstunek, pamiątkowe dyplomy 
 

 



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.Zabawy ruchowe metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne 
Spacer w ciemnościach  
Dzieci i opiekunowie dobierają się w pary i ustalają, kto z nich jest „jedynką”, a kto „dwójką”. Chwytają za 
krótszy bok rozłożoną gazetę, po czym „jedynki” zamykają oczy i pozwalają się prowadzić po sali 
„dwójkom”. Na hasło prowadzącej następuje zmiana ról. 
 
Fotelik 
Dzieci i opiekunowie dobierają się w pary i ustalają, kto z nich jest „jedynką”, a kto „dwójką”. „Jedynka” 
siada w rozkroku na podłodze, obejmuje rękoma „dwójkę” i razem się kołyszą. Na hasło prowadzącej 
następuje zmiana ról.   
 
Hamak 
Wszyscy uczestnicy stają dookoła chusty animacyjnej, na której kładzie się jedno z dzieci. Delikatnie 
unoszą je na kocu nad podłogę i lekko kołyszą. Zabawa trwa dotąd, aż wszyscy uczestnicy pohuśtają się na 
hamaku. 
 
 
 



Tunel 
Na dywanie prowadzące rozkładają materiałowy tunel oraz z miękkich klocków ( z gąbki) na końcu tunelu 
zamek Dzieci wraz z opiekunami musza przejść przez tunel i dojść do zamku (w pierwszej kolejności dzieci 
następnie opiekunowie) 
 
5. Praca plastyczna pt. " Kwiatek z orgiami dla babci i dziadka" 
 
Prowadzące zapraszają przybyłych gości do stolików , na których są przygotowane materiały do wykonania 
kwiatka. Prowadzące tłumaczą i pokazują jak należy wykonać kwiatka oraz pokazują jak będzie wyglądał 
efekt końcowy pracy. Po skończonej pracy wszystkie prace są nagrodzone brawami oraz dzieci mogą wziąć 
je do domu i wręczyć babciom lub dziadkom z okazji ich święta. 
 
6. 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. 
 

7. Masaż w parach do wierszyka( dziecko masuje rodzica i odwrotnie) 
„Płynie sobie rzeczka, 
idzie pani na szpileczkach, 
idzie słoń, stado słoni, 
idzie koń, stado koni, 
pełznie wąż, pełznie żmija. 
Świecą dwa słoneczka, 
zachmurzyło się, 
pada deszczyk, pada deszczyk, 
czujesz dreszczyk, czujesz dreszczyk?” 
 
8. Zabawy swobodne w wybranych kącikach - aktywność własna dzieci. 
9. Poczęstunek przy stolikach. 
10. Podziękowanie przybyłym gościom za wspólną zabawę oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów. 



  
 

  
 

  
 

  
 


