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Minął pierwszy tydzień w przedszkolu. Choć na pewno wielu  obawiało się 

przedszkolnych początków, okazało się, że nasze dzieci są bardzo dzielne. Szybko 

zaadoptowały się w grupie i nawiązały pierwsze dziecięce przyjaźnie. Powoli, ale 

systematycznie uczą się  zasad zachowania, wdrażają  w życie poznany na zajęciach kontrakt 

grupowy.  Od początku staram się, aby wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach  

i zabawach muzycznych, muzyczno-ruchowych. Jak tylko to możliwe korzystamy z naszego 

placu zabaw, gdzie bawimy się wesoło ale i bezpiecznie. Poznajemy też pierwsze piosenki, 

wierszyki, zabawy. Większość z nas spotkała się już z panią logopedą na badaniach 

przesiewowych, po których dowiemy się kto będzie co tydzień widywał się na ćwiczeniach 

usprawniających wymowę. Za nami są też pierwsze zajęcia z religii (pani Małgorzata 

Korytkowska - Wajer), języka angielskiego(pani Grażyna Karaszewska) i rytmiki (pan Piotr 

Derucki). 

 

Kontrakt „Pszczółek”: 

 

1. Nie bijemy – to boli. 

2. Sprzątamy po zabawie. 

3. Pomagamy sobie wzajemnie. 

4. Dzielimy się zabawkami. 

5. Potrafimy zachować ciszę. 

6. Grzecznie zachowujemy się podczas posiłków. 

7. Używamy „zaczarowanych” słów (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, 

przepraszam) . 

 

Tego się uczymy: 

 

Wierszyk logopedyczny (z pokazywaniem): 
„Buzia robi am, am, am, oczy patrzą tu i tam.  

Tutaj swoje uszy mam,  a na nosku sobie gram. 

 

„Pszczółka” – wiersz: 

Pszczółko, pszczoło latasz wkoło, czemu tak ci jest wesoło? 

- Bo skrzydełka zwinne mam, latam sobie tu i tam. 

Pszczółko, pszczoło latasz wkoło, czemu tak ci jest wesoło? 

- Bo kubraczek w paski mam, żółto- czarne, popatrz sam. 



Pszczółko, pszczoło latasz wkoło, czemu tak ci jest wesoło? 

- Bo na łące kwiatów w bród, zrobię z nich przepyszny miód. 

Piosenka o pszczołach: 

1.Słychać w ulu gwar wesoły  bz, bz, bz, 
wylatują z ula pszczoły bz, bz, bz. 
Skrzydełkami pocierają bz, bz, bz 
na swych głowach czułki mają bz, bz, bz. 

 

2.Frunie pszczoła, frunie pszczoła raz, dwa, trzy, 

pachną kwiaty dookoła raz, dwa, trzy. 
Pszczoła chętnie na nie siada raz, dwa, trzy, 
to wspaniała jest zabawa raz, dwa, trzy. 

 
3.Wietrzyk powiał dziś nad łąką szu, szu, szu, 
zatańczyło z  pszczołą słonko szu, szu, szu. 
Zbiera pszczoła pyłek z kwiatów szu, szu, szu, 
będzie miód dla przedszkolaków szu, szu, szu. 

 

Kilka rad dla rodziców: 
 

1. Adaptacja w nowym miejscu/sytuacji nie jest procesem łatwym.  

W takim samym stopniu dotyczy dziecka, co dorosłego. Nawet jeśli pierwsze 

przedszkolne dni będą pełne emocji, łez, smutku i pretensji, to warto pamiętać, że to 

etap, chwila, krok ku dorosłości i samodzielności pociechy. Dajmy więc sobie  

i swojemu dziecku czas na adaptację w nowej rzeczywistości. Weźmy też  pod uwagę 

fakt, że rozłąka i tak kiedyś nastąpi – dziecko pójdzie do szkoły, a przygotowanie do 

niej zdobywa właśnie w przedszkolu. 

2. Pamiętajcie! Każda zmiana daje szansę na rozwój. Zdobyte w przedszkolu 

doświadczenia są jedyne w swoim rodzaju. Grupa przedszkolna daje możliwość 

poznania podstawowych zasad życia w społeczności. Zasady obowiązujące  

w kontaktach z ludźmi musi poznać każdy i przedszkole bardzo się w tym przydaje. 

3. Uwierzcie w  swoje dziecko!!! Jest  silne, odważne i samodzielne – na pewno sobie 

poradzi na tym nowym etapie życia. 

 

D. Kurant 

  

 


