Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8
Przedszkole Nr 41 „Wiślana Kropelka”
zaprasza na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się
w dniach 28-30 sierpnia 2019r.
Dzień pierwszy – 28 sierpnia (środa) „Poznajmy 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 „Rączki robią klap, klap, klap”. „Poznajmy się’’ –
Kropelka wita się z każdym dzieckiem i rodzicem siedzącym na dywanie.
„Statki” – wykonanie statków z papieru. „Rejs z Kropelką’’- poznanie
kącików zainteresowań w sali (zatrzymywanie się w kolejnych portach) oraz
głównych pomieszczeń przedszkola: sala, łazienka, szatnia. Wyjaśnienie
znaczenia oznakowania szafek w szatni za pomocą znaczków, losowanie
znaczków.

11:00 – 11:30

Wspólne wyjście do łazienki, zawieszenie ręczników na wybranych
znaczkach, mycie rąk, poczęstunek.

11:30 – 12:00

Zabawa ruchowe z rodzicami wg. W. Sherborne
Pożegnanie piosenką „Do widzenia, papa”
Prośba o przyniesienie ozdobionego statku następnego dnia do
przedszkola.

Dzień drugi – 29 sierpnia (czwartek) „Przedszkolny przyjaciel’’
10.00 – 10:30

Powitanie dzieci, ustawienie statków w kąciku, zabawy swobodne w
kącikach zainteresowań, wdrażanie dzieci do sprzątania i odkładania
zabawek na wyznaczone miejsce.

10:30 – 11:00

Przywitanie się piosenką „Rączki robią klap, klap, klap”, „Zabawa Echo” –
utrwalenie znajomości imion dzieci, piosenka z imionami wg. M.
Bogdanowicz, piosenka „Przyjaźń wielka sprawa” – podarowanie dzieciom
przedszkolnego przyjaciela, zgadywanki „Pokaż, gdzie pluszak ma oczy itd.”,
„Mój przyjaciel” – praca plastyczna

11:00 – 11:30

Wspólne wyjście do łazienki, mycie rąk, poczęstunek.

11:30 – 12:00

Zabawy ruchowe z pluszakiem „Balonik’’ „Aerobik z pluszakiem”, „Taniec z
pluszakiem”. Pożegnanie piosenką „Do widzenia, papa’’. Prośba o
przyniesienie PODPISANEGO PLUSZAKA następnego dnia do
przedszkola.

Dzień trzeci – 30 sierpnia (piątek) – „Jestem sobie przedszkolaczek’’
10.00 – 10:30

Zbieranie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, słuchanie i nauka wierszyka
„Grzeczne dziecko po zabawie…”

10:30 – 11:00

Powitanie piosenką „„Rączki robią klap, klap, klap”, „Kropelka w Wiśle” –
przygotowane z rodzicami kropelek ze zdjęciem oraz imieniem dziecka,
doczepianie kropelek z zasłoniętymi oczami.

11:00 – 11:30

Wspólne wyjście do łazienki, mycie rąk, poczęstunek.

11:30 – 12:00

Zabawa ruchowa „Rączki do góry” wg M. Bogdanowicz, ubieranie się w
szatni, zabawy w ogrodzie przedszkolnym: „Podróż pociągiem”, „Kropelki do
kałuży” (obręcz, woreczki), zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu
sportowego.

Ze względów obiektywnych kolejność lub rodzaj zabaw mogą ulec zmianie.

