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1. WYMAGANIE 

 
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego 

 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Klubik Nowego Przedszkolaka 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 

• Ułatwienie dzieciom wchodzącym w wiek przedszkolny przekroczenia progu „dom –przedszkole”. 

• Skrócenie i złagodzenie czasu adaptacji małego dziecka do warunków przedszkolnych. 

• Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu. 

• Minimalizowanie obaw rodziców, związanych z przekazaniem opieki nad dzieckiem. 

• Nawiązanie dobrych relacji z domem rodzinnym. 

• Wsparcie rodziców w rozumieniu potrzeb emocjonalnych dziecka. 

• Poznanie oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkola rozpoczęcie procesu ujednolicania 
oddziaływań wychowawczych. 

• Inicjowanie sytuacji umożliwiających integrację rodziców między sobą. 



4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

1. Przygotowanie akcji reklamowej. 
2. Spotkania Klubiku w systemie grup zabawowych z udziałem rodziców/ opiekunów: 

• realizacja własnego programu adaptacyjnego; 

• badanie atrakcyjności i przydatności zajęć za pomocą ankiety. 
 

 
 

 

5. EFEKTY 

1. Dzieci: 

• szybciej przystosowują się do nowego środowiska; 

• nabywają  świadomości, iż pobyt w przedszkolu może być formą radosnego działania; 

• zapoznają się z zasadami zabawy z rówieśnikami. 
2. Rodzice: 

• wspierają swoje dziecko w procesie adaptacji; 

• obserwują swoje dziecko podczas działania na tle grupy; 

• poznają wymagania wobec jego dziecka; 

• poznają środowisko przedszkolne. 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Klubik Nowego Przedszkolaka przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci, które osiągnęły wiek 
przedszkolny i nie uczęszczały dotychczas do przedszkola, bez względu na to, czy będą uczestniczyć w 
edukacji przedszkolnej w naszej placówce. 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

1. Akcja reklamowa :  

• ekspozycja plakatów,  

• rozpowszechnianie ulotek w różnych instytucjach i podczas spacerów (w miesiącu lutym). 

• Informacja na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń w placówce 
2. Prowadzenie spotkań w ramach Klubiku Nowego Przedszkolaka od marca do maja 1x w tygodniu. 

 
 

 
 
 

 

 


