Już zabawy nadszedł czas, dziś przedszkole wita was!
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W dniu 13. 08. 2015 r. odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne w dwóch
grupach, w których od września najmłodsze dzieci rozpoczną swoją przygodę z edukacją
przedszkolną. To ważne wydarzenie rozpoczęło się spotkaniem z Dyrektorem przedszkola. Po
serdecznym powitaniu rodziców i dzieci Pani Dyrektor Dorota Durzyńska przedstawiła gościom
personel pedagogiczny i obsługowy, który obejmie opiekę nad maluszkami po wakacjach. W
kolejnej części spotkania omówiona została organizacja pracy placówki w roku szkolnym 2015/
2016.

Dyrektor odpowiedziała na szereg pytań nurtujących rodziców. Na zakończenie spotkania
Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za zaufanie jakim obdarzyli pracowników naszego
przedszkola powierzając swoje najdroższe skarby. Po odczytaniu list dzieci zakwalifikowanych
do poszczególnych grup w drodze postępowania rekrutacyjnego, dzieci wraz opiekunami udali
się do swoich sal. Nauczycielki grup 3latków i 3-4latków przygotowały pierwsze zajęcia
integrujące. Spotkanie to było wspaniałą propozycją dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły
swojej przygody z przedszkolem.
W grupie 3latków zajęcia oparto na pedagogice zabawy KLANZA. Podczas pierwszej zabawy:
„Idzie wąż” udało się przełamać nieśmiałość, a „wężyk” poruszał się wesoło po sali. Powitanie i
poznanie się nauczycieli z dziećmi i rodzicami oraz rozbudzenie atmosfery życzliwości i
otwartości odbyło się przy zabawie: „Całuski”. Po wielkim „trach”, kiedy to balonik urósł do
taaakiego rozmiaru… rozpoczęły się zabawy z chustą animacyjną. Kolorowy parasol z chusty i
deszcz balonów wprowadził wszystkich w radosny nastrój. Dzieci otrzymały od nauczycielek
balony z okazji pierwszych wspólnych zabaw.
Wspólną zabawę w grupie 3-4latków dzieci i rodzice rozpoczęli od wesołego powitania oraz
gry z „Piłką przyjaźni”, już od tego momentu maluszki nie mogły doczekać się następnej
propozycji. To był tylko wstęp do wspólnej zabawy, gdzie Panie nauczycielki przygotowały
niespodzianki z wykorzystaniem balonów, chusty animacyjnej, basenu z piłkami… Dzieci
wyśmienicie sobie poradziły wspierane przez mamy w naśladowaniu gestów do muzyki
„Stańmy wszyscy razem w kole”, „Sznapi”, „Balonik”, „Jadzie pociąg”. Przyszedł czas na
dmuchanie balonów i zabawy z chustą animacyjną radości nie było końca…Przygotowane
kartki do wspólnego rysowania z rodzicem w mgnieniu oka zapełniły się uśmiechniętymi
słoneczkami do wiersza &quot;Słoneczko dla kolegi&quot;, wg. E. M. Skorek z książki
&quot;Rysowane wierszyki&quot;.
W obu grupach, niespodzianką niespodzianek tego dnia, były pluszowe misie zakupione
przez Radę Rodziców. Każdemu maluszkowi od razu przypadły do gustu! Od września miśki
będą towarzyszyć dzieciom i przypominać radosne letnie spotkanie. Zabawy na placu
przedszkolnym zakończyły radosne przedpołudnie w przedszkolu.
Oswojenie niepokoju przed nieznanym to olbrzymi krok naprzód. Spotkanie i zabawy miały na
celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie, ile radości daje wspólna zabawa z
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rówieśnikami i paniami nauczycielkami.
W dużej mierze to od rodziców zależy pozytywne nastawienie malucha do nowego miejsca.
Bądźcie uśmiechnięci i spokojni, pamiętajcie, że dziecko jest barometrem uczuć, z łatwością
potrafiącym odczytać niepokój rodzica. Towarzysząc swoim pociechom, pamiętajcie, że
przedszkole jest ważnym i potrzebnym elementem w rozwoju społecznym każdego dziecka, jest
też wspaniałą przygodą, którą warto przeżyć. Życzymy wytrwałości!
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