
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 

Przedszkole Nr 41 „Wiślana Kropelka” 

zaprasza na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się 

w dniach 25- 27 sierpnia 2021 r. 

 

Dzień pierwszy – 25 sierpnia (środa)  „Poznajemy się”  
10.00 – 10.30         
Przywitanie rodziców i dzieci, zapoznanie z paniami, innymi dziećmi, poznanie sali,  kącików zabaw, indywidualne 
zabawy swobodne, korzystanie z łazienki. Przygotowanie wizytówek przez rodziców dla swojego dziecka.  
10.30 – 11.00        
Przywitanie piosenką „Wszyscy są…” .„Poznajmy się” – Kropelka wita się z każdym dzieckiem  
i rodzicem siedzącym na dywanie. Wycieczka z „Kropelką” – poznanie kącików zainteresowań w sali (zatrzymywanie 
się na kolejnych stacjach) oraz głównych pomieszczeń tj. łazienka, sala gimnastyczna, szatnia. Wyjaśnienie znaczenia 
oznakowania szafek w szatni za pomocą znaczków. 
11.00 – 11.30        
Wspólne wyjście do łazienki, mycie rąk, poczęstunek.  
11.30 – 12.00        
Zabawa w kole „Balonik”, zabawa z chustą animacyjną i balonikiem,  zabawa przy muzyce z balonami (rodzice tańczą 
ze swoim dzieckiem). 
Pożegnanie piosenką „Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia”. 
 
Dzień drugi – 26 sierpnia (czwartek) „Zapoznanie z przedszkolnym przyjacielem”. 
10.00 – 10.30     
Powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, wdrażanie dzieci do sprzątania  
i odkładania zabawek na wyznaczone miejsce.    
10.30 – 11.00   
Przywitanie piosenką „Wszyscy są…”. Zabawa „Echo” – utrwalanie znajomości imion dzieci. Piosenka „Miś Uszatek 
piosenka tytułowa” – podarowanie dzieciom przedszkolnego przyjaciela, zgadywanki „Pokaż gdzie miś ma oczy itd.”, 
zabawy ruchowe z misiem „ Podskoki z misiem”, praca plastyczna „Wesoły miś”  – naklejanie misia z kółek.  
11.00 – 11.30       
Wspólne wyjście do łazienki, mycie rąk, poczęstunek.  
11.30 – 12.00     
„Podróż pociągiem – stacja – ogród przedszkolny”, ubieranie się w szatni, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,      
„Rzucamy kamyki do wody” (obręcz, woreczki), „Skaczące żabki”, zabawy dowolne  
z wykorzystaniem sprzętu sportowego.   
Pożegnanie piosenką „Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia”.  
Prośba o przyniesienie PODPISANEGO MISIA następnego dnia do przedszkola.  
 
Dzień trzeci – 27 sierpnia (piątek) „Jestem sobie przedszkolaczek” 
10.00 – 10.30  
Powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, 
odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce, wysłuchanie wiersza edukacyjnego „O zabawki zawsze dbamy”. 
10.30 – 11.00          
Przywitanie piosenką „Wszyscy są…”, zabawa na powitanie „Jestem sobie przedszkolaczek”, zabawy ruchowe „Co 
potrafią moje ręce, co potrafią moje nogi”.  
11.00 – 11.30  
Wspólne wyjście do łazienki, mycie rąk, poczęstunek.   
11.30 – 12.00 – „Podróż pociągiem – przystanek - sala gimnastyczna” – zabawy ruchowe na sali gimnastycznej: 
„Skaczące duże piłki” , „Kłujący jeżyk”, „Rzucamy kamyki do wody”, „Przechodzimy przez kolorowy tunel”.  
Pożegnanie piosenką „Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia”.    
 


