
SZKOLNY PROGRAM ADAPTACYJNY  

dla uczniów klasy 1 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi 

 

Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych oparty jest na wiedzy o rozwoju 

dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych 

szkoły. Program adaptacyjny realizowany jest przez cały rok szkolny, ze szczególnym 

wzmocnieniem działań w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego.  

 

CELE OGÓLNE: 

 Bezstresowa adaptacja dzieci do nauki w szkole, 

 Tworzenie i kształtowanie prawidłowo funkcjonującego zespołu klasowego. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 nabywanie przez dzieci nowych doświadczeń i umiejętności poprzez zabawę, 

 kształtowanie u uczniów pozytywnych emocji – radość, zadowolenie,  

 podnoszenie wiary we własne siły i wzmacnianie samooceny, 

 zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, 

 wyrabianie umiejętności określania uczuć własnych i rozpoznawania uczuć innych, 

 uczenie odpowiedzialności za siebie i kolegów, 

 poznawanie praw i obowiązków ucznia, 

 nawiązanie więzi przyjacielskich i koleżeńskich w klasie, 

 wzmacnianie więzi emocjonalnych w grupie i nauka wzajemnej współpracy, 

 zapoznanie uczniów ze środowiskiem szkolnym. 

 

         Zajęcia codziennie rozpoczynają się ćwiczeniami adaptacyjnymi, które trwają przez cały 

rok szkolny i zostały ułożone według bloków tematycznych: 

BLOK I- Przełamanie onieśmielenia i wzajemne poznanie siebie. 

BLOK II- Radzenie sobie ze stresem. 

BLOK III- Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

BLOK IV- Rozwijanie twórczości i doskonalenie komunikacji. 

 

Cele i treści programu będą realizowane poprzez następujące metody nauczania; 

 metody podające (pokaz, opowiadanie, rozmowa) 

 metody problemowe (interpretacje plastyczne, burza mózgów, gry dydaktyczne, 

ilustracje ruchowe piosenek, zabawy dramowe, zabawy integracyjne) 



 metody praktyczne (wycieczki, tworzenie prac plastycznych, obserwacja bezpośrednia 

i pośrednia) środki dydaktyczne. 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: 

 dziecko bezstresowo staje się uczniem; 

 uczeń czuje się bezpiecznie w murach szkolnych; 

 uczeń swobodnie porusza się po budynku szkolnym; 

 uczeń wie, jak funkcjonuje szkoła; 

 dziecko otoczone jest opieką pedagogiczno- psychologiczną, logopedyczną, 

reedukacyjną i psychologiczną; 

 rodzice mają poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko; 

 rodzice współpracują z wychowawcą i czynnie uczestniczą w życiu klasowym. 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Formy ewaluacji: 

 obserwacja uczniów, 

 rozmowy z nauczycielami, 

 analiza wytworów dziecięcych, 

 spotkania grupowe i indywidualne rozmowy z rodzicami, 

 ankieta wśród dzieci – załącznik nr 1 

 ankieta wśród rodziców – załącznik nr 2 

 

 

TREŚCI I ZADANIA DO 

REALIZACJI 
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI 

1. Podtrzymywanie więzi 

koleżeńskich 

i przyjacielskich 

nawiązanych w oddziale 

przedszkolnym. 

 uczniowie mają prawo wyboru z kim chcą chodzić w parze 

 zabawy integracyjne 

 zabawy ulubionymi zabawkami znajdującymi się w szkole 

lub przyniesionymi przez dzieci 

2. Poznanie środowiska 

szkolnego 
 spotkanie i rozmowa z wychowawcą w dzień rozpoczęcia 

roku szkolnego 

 wycieczka po budynku szkolnym i otoczeniu szkoły 

 rozmowy z pracownikami szkoły 

 dzielenie się wrażeniami z wycieczki (rozmowy, wyrażanie 

uczuć) 

 zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski pomocy w 

bezpiecznym przemieszczaniu się uczniów kl. I z szatni do 

sali zajęć (rano przed rozpoczęciem zajęć) 



3. Współpraca w grupie, 

rozwijanie potrzeby 

aktywności, 

bezpieczeństwa, 

przynależności. 

 rozmowy w kręgu 

 zabawy integracyjne 

 zabawy rytmiczno-ruchowe na zajęciach i na przerwach 

 opowiadania nauczyciela i chętnych uczniów 

 pogadanki n/t bezpiecznej drogi do i ze szkoły -spotkanie z 

policjantem 

 wycieczka na najbliższe skrzyżowanie, nauka prawidłowego 

poruszania się w ruchu drogowym 

4. Poznawanie praw i 

obowiązków ucznia. 
 rozmowy w kręgu 

 opracowanie klasowych zasad zachowania 

 pełnienie dyżurów w klasie 

 wybór samorządu klasowego 

5. Określanie własnych 

uczuć i rozpoznawanie 

uczuć innych. Tolerancja, 

życzliwość, koleżeńskość. 

 ćwiczenia dramowe, 

 rozmowy z nauczycielem i kolegami 

 malowanie obrazów i plakatów wyrażających uczucia 

 formułowanie pytań i udzielanie odpowiedzi, 

 analizowanie zachowań uczniów w klasie 

6. Pozyskiwanie nowych 

kolegów i przyjaciół. 
 zabawy integracyjne, 

 ćwiczenie komunikacji niewerbalnej, 

7. Aktywne włączanie się w 

życie klasy i szkoły. 
 udział w apelach i uroczystościach szkolnych 

 uczestniczenie w akcji „Sprzątanie świata” 

 przygotowanie uroczystości „Ślubowania i Pasowanie na 

ucznia” 

 urządzanie sali lekcyjnej 

8. Zorganizowanie w sali 

lekcyjnej kącika zabawek i 

pamiątek z wakacji oraz 

wystawy prac 

wykonanych przez dzieci. 

 wspólne rozmowy i planowanie 

 urządzenie kącika przyrodniczego 

 wspólne zabawy i porządki w kąciku zabawek i pamiątek 

 organizowanie wystaw prac dzieci 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



PRZYKŁADY ZESTAWÓW ĆWICZEŃ ADAPTACYJNYCH 

 

Powitanie: 

- Piosenka „POWITANKA” 

- Ustawienie plakietki przez każdego ucznia z „buźką” informującą, w jakim nastroju 

zaczynam zajęcia. 

 

 

BLOK I – Przełamanie onieśmielenia i wzajemne poznanie się. 

 

Powitanie. Wszyscy siedzimy w jednym kręgu, prowadzący zabawę podają hasła, np. Witam 

tych, co mają białe bluzeczki; granatowe spodnie; warkoczyki; jedli dzisiaj śniadanie; pili 

mleko, itp., a dzieci, których to dotyczy wstają, 

 

Pomnik grupy. Jedna osoba wchodzi do koła i przyjmuje pozę, pozostali nadają tytuł 

„rzeźbie”. Następna osoba dołącza do tej, która stoi na środku i dodaje swoją pozę. Grupa 

nazywa figurę. Ćwiczenia kontynuuje się tak długo, dopóki nie powstanie pomnik całej 

grupy. 

 

Powiedz imię.  Każdy po kolei wymienia różne formy swojego imienia, np. Asia , Aśka, 

Asiunia, Asiula i wskazuje na to, które najbardziej lubi. 

 

Piłka w grze. Wszyscy siedzą w kręgu. Prowadzący podaje swoje imię i jakąś wiadomość o 

sobie, następnie rzuca piłkę do wybranego dziecka. Ono robi to samo. 

 

Niedokończone zdania. Jestem wesoły, gdy ..................... 

                                         Jestem smutny, gdy .................. 

 

 

 

BLOK II – radzenie sobie ze stresem. 

 

Gazetowe buzie. Dzieci porównują uczucia z powycinanych twarzy z gazet. Odgadują 

charakterystyczne znaki /układ brwi, zmarszczone czoło, kształt ust/. 

 

Pokaż mi swój lęk. Wybraną formą ekspresji uczniowie demonstrują swoje uczucia. 

 

Siedmiomilowe buty. Każdy uczestnik mówi, gdzie i dlaczego chciałby się znaleźć, gdyby 

miał siedmiomilowe buty. 

 

Wydychamy stres. Uczniowie naśladują zrywanie gruszek. Sięgając oburącz do 

wyimaginowanej gałęzi, wdychają przez nos powietrze. Zrywają gruszkę, następnie wkładają 

ją do skrzynki wydychając ustami powietrze. 

 

Opisujemy uczucia. Uczniowie wybierają sobie jakieś uczucie, np. radość, strach, smutek 

złość, i starają się je opisać: 

- Jak wygląda? 

- Jaki ma kolor? 

- Jaki wydaje dźwięk? 

 



 

 

BLOK III – Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 

Myśl pozytywnie . Uczniowie kończą zdanie: jestem grzeczny, bo ..........; jestem ważny dla 

...................... ; mogę być dobrym przyjacielem, gdyż .........................; jestem dobrym kolegą, 

bo .................................... ; jestem uczynny, ponieważ ..... 

 

Francuska poczta. Duży karton, puszczamy pocztę i kolejno wszystkie dzieci rysują do 

siebie coś miłego. 

 

Kalambury. Dzieci gestem lub mimiką próbują przekazać sobie jakąś informację. 

 

Pasażerowie statku. Uczniowie wyobrażają sobie, że są pasażerami statku. 

Prowadzący wyjaśnia znaczenie komend: 

- na prawą burtę – wszyscy biegną na prawą stronę 

- na lewą burtę – wszyscy biegną na lewą stronę 

- na rufę – do tyłu 

- sztorm – łapią się za ręce 

- kapitańskie tango – tańczą w rytm muzyki w parach. 

 

 

BLOK IV – rozwijanie twórczości i doskonalenie komunikacji 

 

Bank rymów. Dziecko podaje wyraz związany z humorem, śmiechem, a wszyscy szukają do 

niego rymu. 

 

Skojarzenia . Co przychodzi wam do głowy, gdy powiem wyraz, np. szkoła, kwiatek, 

przyjaciel .............. 

 

Wyobraź sobie. Uczniowie chodzą po: krawędzi przepaści, oblodzonej drodze, moście 

linowym; zamykają jadowitego węża w skrzynce, łapią papugę i wkładają do klatki. 

 

Zdanie w różnych intonacjach. Podajemy zdanie, np. Wczoraj była ładna pogoda. 

Uczniowie wypowiadają to zdanie w różnej intonacji, np. ze złością, z radością, z zazdrością, 

itp. 

 

Królestwo zwierząt. Każdy wybiera i przedstawia zwierzą, do którego, wg siebie, jest 

podobne. Wszyscy zgadują, jakie to zwierzę, czym się charakteryzuje i dlaczego ta osoba je 

wybrała. 

 

 

 

 

Szkolny Program adaptacyjny dla klas I obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIA 

 

 

1. Jak się czujesz w szkole? 

     

Narysuj odpowiednią buźkę. 

 

 

 

 

 

 

2. Czy lubisz swoich kolegów? 
 

Narysuj odpowiednią buźkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Czy lubisz swoich nauczycieli? 
 

Narysuj odpowiednią buźkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW 

 

 

 

1. Czy uważają Państwo, że program adaptacyjny w szkole jest potrzebny? 

 

Tak   Nie   Trudno powiedzieć 

 

 

2. Czego obawiało się dziecko idąc do szkoły? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3. Czy zdaniem Państwa program ten pomógł dziecku w przystosowaniu się do nowej 

sytuacji? 

 

 

Tak   Nie    Trudno powiedzieć 

 

 

 

4. Czy zdaniem Państwa należy wprowadzić zmiany w programie adaptacyjnym?       

Jeśli tak, to jakie? 

     

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


