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Szanowni Czytelnicy,

oddajemy w Wasze nauczycielskie ręce zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych. Poprzez 
zajęcia adaptacyjne należy tu rozumieć zarówno te organizowane w roku poprzedzają-
cym rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej (a więc w ramach tzw. tygodnia 
adaptacyjnego), jak i te odbywające się w przedszkolu w pierwszych dniach września.

Publikacja nawiązuje do treści zawartych w książce adresowanej do rodziców „Niekoń-
cząca się historia...” autorstwa Karoliny Turek oraz w książeczce skierowanej do dzieci 
„Wkrótce będę przedszkolakiem” tej samej autorki. Wraz z nimi stanowi nieocenioną 
pomoc dla nauczyciela, który chce w świadomy sposób pokierować procesem adaptacji 
dziecka do przedszkola, a także uczynić to środowisko jak najbardziej przyjaznym dla 
najmłodszych przedszkolaków.

Zbiór składa się z propozycji opracowanych przez autorów publikujących od lat swoje 
pomysły na zajęcia edukacyjne i wychowawcze na łamach miesięcznika „Bliżej Przed-
szkola”. Celem, jaki nam przyświecał, było stworzenie scenariuszy zajęć, które będą 
stanowić zarówno gotową pomoc, jak i inspirować do tworzenia własnych propozycji. 
Jedno jest pewne – takiej publikacji jeszcze nie było! A my oddajemy ją w Wasze ręce 
z przekonaniem o jej niewątpliwej użyteczności.

Podczas planowania zajęć należy pamiętać, iż propozycje zawarte w scenariuszach nie 
muszą (a nawet nie powinny!) być realizowane w całości. Liczbę oferowanych dzie-
ciom aktywności należy dostosować do ich możliwości, a propozycje (w przypadku 
zajęć przewidzianych na początek roku przedszkolnego) mogą być dzielone na kilka 
dni aktywności.

Scenariuszom towarzyszą gotowe pomoce dydaktyczne w formie graficznej, które uła-
twią realizację wybranych zabaw i ćwiczeń. Wiemy, że ich przygotowywanie we włas-
nym zakresie jest procesem czasochłonnym, dlatego też i pod tym względem chcieliśmy 
ułatwić Wam wykonywanie powierzonych zadań.

Zachęcamy także do korzystania z dołączonej płyty – piosenki, które na niej się znala-
zły, to zarówno utwory do zabaw, jak i takie, które ułatwią dzieciom zrozumienie zasad 
obowiązujących w przedszkolu oraz opanowanie kwestii związanych z organizacją dnia.

Mamy nadzieję – ja i Autorzy niniejszej publikacji – że trud włożony w jej stworzenie 
zaowocuje zadowoleniem Was jako realizatorów zajęć oraz radością Dzieci (i ich Rodzi-
ców) jako odbiorców.
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