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Cele główne: 
- uroczyste włączenie dzieci do społeczności przedszkolnej, 

- budzenie wiary we własne możliwości i przełamywanie wewnętrznych zachowań, 

- tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania 

- zaprezentowanie umiejętności dzieci zdobytych w przedszkolu 

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, 

- integracja rodziców. 

 

 

Cele operacyjne: 
* Uczeń zna, umie i potrafi: 

- zaprezentować swoje umiejętności, 

- współdziałać w przebiegu uroczystości przedszkolnej, 

- prawidłowo wskazać swój znaczek i umieścić go na liście obecności pod swoim zdjęciem, 

- bawić się z kolegami z grupy, 

- prawidłowo wskazać piktogram z dniem tygodnia. 

 

 

Metody: 
- słowna, 

- oglądowa, 

- praktycznego działania. 

 

 

Formy: 
- indywidualna, 

- grupowa, 

- zbiorowa, 

- aktywizująca. 

 

 

 

 

 

 



 

PRZBIEG IMPREZY 
 

 

1) POWITANIE: 

 

Serdecznie i gorąco witamy wszystkich Rodziców i zaproszonych gości, którzy przybyli na 

dzisiejsze jakże ważne spotkanie. Spotkaliśmy się, ponieważ wszystkie dzieci chciały by 

zostać prawdziwymi przedszkolakami. Jest to bardzo ważne przeżycie dla nas wszystkich. 

Ale zanim to nastąpi dzieci mają dla rodziców niespodziankę. Chciały by  zaprezentować 

wszystko czego nauczyły się do tej pory. Liczą na wyrozumiałość oraz na częste i mocne 

brawa. ZAPRASZAMY!!! 

 

2) Piosenka na powitanie:( dzieci siadają w kole) 

                             

                           „Witam Was wszyscy są, 

                             zaczynamy już czas,  

                             jestem Ja , jesteś Ty raz, dwa, trzy…….”, 

 

3) Wspólne zaśpiewanie piosenki (ksero dla rodziców-tekst piosenki ) 

 

„Jestem sobie przedszkolaczek…”: 

     
    1.Jestem sobie przedszkolaczek, 

    Nie grymaszę i nie płaczę 

    Na bębenku marsza gram: 

    Ram tam tam, ram tam tam… 

 

    2.Mamy tu zabawek wiele, 

    Razem bawić się weselej, 

    Bo kolegów dobrych mam, 

    Ram tam tam, ram tam tam… 

     

    3.Kto jest beksą i mazgajem, 

    Ten się do nas nie nadaje, 

    Nichaj w domu siedzi sam, 

    Ram tam tam, ram tam tam… 

 

    4.Mamy klocki, kredki, farby, 

    To są nasze wspólne skarby, 

    Bardzo dobrze tutaj nam 

    Ram tam tam, ram tam tam… 

 

 

     

 

 

 

 

 



4) Sprawdzenie obecności: 

    „ Czy jest tutaj ……” 

    

Uczeń po usłyszeniu swojego imienia, podnosi rękę oraz odnajduje swój znaczek i umieszcza 

go na tablicy obecności, 

 

5) Stajamy w kole na rozpoczęcie zabawy 

    

                         Piosenka przed zabawą: 
                        

                         „Gdy się dzieci chcą pobawić, to dzień dobry mówią sobie, 

                         uśmiechają się do siebie i podają sobie ręce ….” 

                         ( puszczamy iskierkę przyjaźni ), 

 

6) Zabawa ruchowo-taneczna 

     

                       

                                            „ Karuzela…”: 

 
                        Chłopcy, dziewczęta dalej spieszmy się, 

                         karuzela czeka, wzywa nas z daleka, 

                         starsi już poszli a młodsi jeszcze nie 

                            

                         Hej hopsa-sa jak ona szybko mknie, 

                         Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się /bis 

  

 

 

 

 

 

 

7) Piosenka „ My jesteśmy krasnoludki „ – śpiew i pokazywanie wspólnie z nauczycielami 

     

                    „ My jesteśmy krasnoludki, hop sa sa, hop sa sa, 

                      Pod grzybkami nasze budki hop sa sa , hop sa sa , 

 

                       Jemy mrówki żabie łapki oj tak, tak oj tak tak, 

                       A na głowach krasne czapki to nasz znak, to nasz znak, 

  

                       Gdy ktoś zbłądzi to trąbimy, tru ru ru, tru ru ru, 

                       Gdy ktoś senny to uśpimy lu lu lu, lu lu lu, 

 

                       Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka oj jo joj, oj jo joj, 

                       To zapłacze niezabudka oj jo joj, oj jo joj, „ 

 

 

 

 

 



 

8) A teraz nasze Krasnoludki pokażą nam jakie dary przyniosła „Pani Jesień 

                           

 

Dzieci stoją w kole i śpiewają razem z nauczycielkami piosenkę( podczas śpiewu 

pokazujemy) 

 

                                         Piosnka „Jesienna Poleczka”: 

 
                                 Spotkały się listeczki, 

                                 pod drzewem na polanie, 

                                 podały sobie rączki na miłe powitanie, 

                                 wtem psotny wietrzyk powiał 

                                 i wszystkie z nim listeczki, 

                                 wirują już wesoło  

                                 w rytm jesiennej poleczki. 

                          

                       Ref:  Hopsa hej-tra, la, la, 

                                Wiatr jesienną polkę gra / bis 

 

                                Listeczki się zmęczyły,  

                                usiadły na polanie, 

                                wiatr także chciał odpocząć, 

                                więc przerwał swe dmuchanie, 

                                Lecz długo nie próżnował, 

                                i wszystkie z nim listeczki, 

                                wirują już wesołe, 

                                w rytm jesiennej poleczki . 

 

                       Ref:  Hopsa hej-tra, la, la, 

                                Wiatr jesienną polkę gra / bis 

 

 

 

9) Po odśpiewaniu i zainscenizowaniu piosenki uczniowie przystępują do wykonania pracy 

plastycznej  

 

Duży szablon drzewa namalowanego na brystolu układamy na stoliku. Dzieci przy użyciu            

farb , poprzez odciskanie swoich dłoni  malują liście.( po zakończeniu prezentujemy 

wykonaną pracę). 

 

 

10) Teraz przystępujmy do uroczystego włączenia naszych przedszkolaków w poczet 

społeczności szkolnej.  

       

Prosimy Panią Dyrektor o uroczyste pasowanie Naszych uczniów na Przedszkolaków       

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego . 

             

 

 



Przed uroczystym pasowaniem nauczyciel odczytuje tekst ślubowania: 

                             

                             My przedszkolaki uroczyście ślubujemy, że: 

                           *będziemy się często uśmiechać 
                           *będziemy chętnie chodzić do przedszkola 

                           *będziemy zgodnie bawić się z dziećmi 

                           *będziemy dbać o prządki w Sali 

                           *nie będziemy więcej płakać  
                           *będziemy starać się być dobrymi przedszkolakami 

 

 
10) Pani Dyrektor uroczyście pasuje dzieci „Magiczną Kredką” 

  
11) Po pasowaniu wychowawczynie rozdają dzieciom dyplomy  

  

12) Podziękowanie dzieciom, rodzicom i gościom za wspólną zabawę i zaproszenie na słodki 

poczęstunek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


