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Wszystko zaczyna się od przedszkola! 

 

Okres adaptacyjny w przedszkolu u większości dzieci 

trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Maluch w tym czasie przystosowuje się do nowego 

środowiska, ale ma także szansę poznania zupełnie nowego i ciekawego świata. 

Reakcje dzieci podczas pierwszych dni w przedszkolu mogą być różne. Jedne dzieci 

są zaciekawione nowym otoczeniem, rówieśnikami, inne trzymają się kurczowo rodzica, są 

niespokojne, niepewne, boją się zostać same. Obie reakcje są prawidłowe i nie powinny 

budzić niepokoju rodzica. Część dzieci przystosowuje się dość szybko, u innych okres 

aklimatyzacji trwa dłużej. Są i takie dzieci, które na początku funkcjonują świetnie, a po 

tygodniu, dwóch przychodzi moment kryzysu. Największe problemy z przystosowaniem się 

mają dzieci z przykrymi doświadczeniami w relacjach z osobami dorosłymi, są nieśmiałe, 

lękliwe, ich rodzice są nadopiekuńczy.  

Oddając je na cały dzień pod opiekę wykwalifikowanych, ale bądź, co bądź obcych 

nam i maluchowi osób, mamy często poczucie dyskomfortu i wyrzuty sumienia. W pewnym 

sensie czujemy, że oddalamy się od własnego dziecka, opuszczamy je. Nic bardziej mylnego! 

Jeżeli postaramy się, żeby dziecko rozpoczęło edukację przedszkolną dobrze do niej 

psychicznie i emocjonalnie nastawione, okaże się, że wspomnienia z przedszkola będą dla 

niego pozytywnym bagażem uczuciowym na całe życie. 

Zanim pomyślisz o adaptacji dziecka – pomyśl o swojej adaptacji i o swoich 

emocjach. To jest przede wszystkim Twój problem – i Twoje zadanie. Naturalne jest, że 

sytuacja rozstania jest trudna dla obu stron, ale to dorosły powinien uporządkować swoje 

uczucia, by móc prowadzić swoje dziecko. To Ty musisz odnaleźć w sobie siły, by stać się 

dla niego oparciem w tej sytuacji. 

Jeżeli jednak trudności z adaptacją utrzymują się, przekładają na apetyt, sen, 

funkcjonowanie poza przedszkolem – należy poszukać pomocy specjalisty, np. 

psychologa dziecięcego. 
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Kilka tygodni przed pierwszym dniem w przedszkolu: 

 Dzieci doskonale odczytują nasze emocje. Nastroje dorosłych mają znaczny wpływ na 

samopoczucie i komfort dziecka. Bardzo ważne jest pozytywne nastawienie rodziców do 

nowej sytuacji. Dzieci często są bardziej gotowe do przedszkola niż ich rodzice. Dopiero, 

gdy widzą zatroskane twarze, łzy w oczach, słyszą rozmowy rodziców  

o tym, że sobie nie poradzą, zaczynają rzeczywiście odczuwać niepokój.   

 Pozostawiaj dziecko pod opieką innych dorosłych, odbieraj  

o wyznaczonej porze (po obiedzie, bajce), dotrzymuj danego słowa.   

 Zakup wraz z dzieckiem wyprawkę do przedszkola. Jeśli dziecko samo 

wybierze kapcie, piżamkę do spania, kolorowe kredki czy też 

woreczek, wtedy przychodząc do przedszkola we wrześniu będzie 

miało coś swojego, co do niego należało wcześniej i będzie mu łatwiej, 

choć to tylko przedmioty. 

 Ćwicz samodzielność dziecka w domu, a w szczególności umiejętności związane  

z samodzielnym jedzeniem, ubieraniem się, korzystaniem z toalety, poprawnym 

komunikowaniem potrzeb.  

 Zakup lub wypożycz dziecku książeczkę o przedszkolu. Wspólnie czytajcie bajki  

i opowiadania związane z tematyką przedszkola.  

 Przychodźcie na przedszkolny plac zabaw. Stwórzcie sposobność, by obserwowało, jak 

bawią się dzieci, które są już przedszkolakami. 

 Opowiedzcie dziecku, jak to było, gdy sami byliście przedszkolakami. Przedstawcie 

przedszkole, jako miejsce przyjazne, pełne zabawy i ludzi, którzy są przyjaźni. Mówcie  

o tym, jak wspaniale wspominacie czas spędzony w przedszkolu. 

 Nauczcie dziecko piosenki lub wierszyka o przedszkolu. Poczuje się ono pewniej, gdy 

dowie się od was, że w przedszkolu nauczy się ich o wiele więcej. 

 Zaproponujcie dziecku, by pobawiło się z Wami w przedszkole. Zorganizujcie dziecku  

w domu dzień podobny do tego, jak to wygląda w przedszkolu. Ćwiczcie nowe 

umiejętności w zabawie. 

 Rozmawiajcie o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola. 

 Każde dziecko chodzi do przedszkola, później do szkoły i jako dorosły do pracy. Pokaż 

dziecku generalność zjawiska. 
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Pierwsze dni w przedszkolu:  

 Ogranicz poranny pośpiech, daj dziecku czas. 

 Generalnie nie warto przedłużać chwil rozstania  

z dzieckiem - najlepiej stworzyć sobie „rytuał" - np. dwa buziaki i dwa uściski  

i dziecko idzie do pani. Kilka dni powtórzeń i poczuje się ono pewniej. 

 Nie wymykaj się ukradkiem z sali, gdy dziecko będzie zajęte zabawą. Twoje nagłe 

zniknięcie nasili jego lęk. 

 Dziecko ma prawo, by płakać. To najnormalniejsza w świecie reakcja na trudną 

i niezrozumiałą sytuację. Mowa i zdolność rozpoznawania własnych emocji  

i nazywania ich są jeszcze niedostatecznie ukształtowane. Płaczem dziecko wyraża 

swój smutek, bezradność, frustrację, brak cierpliwości. Powodów ku temu może być 

wiele i nie ma w płaczu nic złego pod warunkiem, że nie służy on manipulowaniu 

dorosłym w celu spełnienia swoich zachcianek oraz, że nie dopuszcza się do 

przerodzenia płaczu w histerię. A nawet, jeśli już do tego dojdzie, to proszę mi 

wierzyć, że najlepszym sposobem na histerię dziecka jest spokojne przeczekanie, aż 

ona minie. Warto ją zignorować - „zatkać uszy". Negocjacje z dzieckiem są 

pozbawione sensu. Trzeba poczekać aż się ono uspokoi. 

 Nie należy krzyczeć na płaczące dziecko. Jeśli dziecko płacze przy rozstaniu nigdy go 

nie zawstydzaj – okaż zrozumienie poprzez powiedzenie, że rozumiesz, że jest mu 

smutno, ale że da sobie na pewno radę i żeby nastawiło się na zabawę z dziećmi. 

 Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po powrocie do domu opowiedziało, co 

wydarzyło się w przedszkolu – to powoduje niepotrzebny stres. Z czasem maluch 

będzie coraz chętniej opowiadał o przedszkolu. 

 Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – jeśli zrobisz to choć 

raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić. 

 Nie strasz dziecka wypowiedziami typu: „Jak nie przestaniesz płakać, to po ciebie nie 

przyjdę!” 

 Chwalmy dziecko za jego dzielność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. 

Jeśli dziecko płakało, powiedzmy mu, że wszyscy ludzie denerwują się trochę i boją 

robiąc coś pierwszy raz, ale po kilku dniach czują się pewniej – tak będzie i z nim. 

 Już od pierwszych dni zauważaj najmniejsze sukcesy dziecka, a ewentualne porażki 

staraj się traktować jak coś naturalnego. 
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 W pierwszych dniach dziecko może przynieść ze sobą ulubioną zabawkę z domu. 

Trzeba ustalić z nauczycielem, jakiego typu może to być zabawka (pluszak, mały 

samochodzik itp.). 

 Kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może to być 

forma przekupywania, lecz raczej nagrody. Z czasem ten bodziec stanie się zbędny. 

 Kontroluj, co mówisz. Zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz: „teraz 

możemy iść do domu”. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma 

negatywny wydźwięk. 

 Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko w miarę dokładnie: nie mów 

„przyjdę, kiedy skończę pracę”, lepiej powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po 

podwieczorku/po obiedzie”. To dla dziecka dobra miara czasu, gdyż wie, kiedy są 

posiłki. Najważniejsze jest to, by DOTRZYMYWAĆ SŁOWA!  

 Dobrze jest przez pierwsze dni zabierać dziecko nieco wcześniej, jeśli to możliwe - po 

obiedzie, jeśli nie - zaraz po podwieczorku. 

 Drogę do przedszkola możemy odbyć ze znajomym dzieckiem chętnie chodzącym do 

tego samego przedszkola.  

 Uprzedź dziecko, do kogo ma się zwrócić o pomoc w sytuacji kryzysowej np. kiedy 

będzie tęskniło do mamy, kiedy zrobi siusiu w majteczki. 

 Małe dziecko ma prawo się pobrudzić - aby nie karcić go za plamy na ubrankach 

lepiej zakładać takie rzeczy, które można łatwo i często prać, odzież prostą i wygodną 

np. spodnie (spódniczki) na gumce, kapcie wsuwane…itd. 

 Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela. To osoba, która spędza  

z dzieckiem większość dnia, więc doskonale je zna i jest kompetentna w swoim 

zawodzie. Na pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie. Dziecko widząc, 

że rodzice rozmawiają z nauczycielem, czuje się bezpieczne. 

 

POWODZENIA! 
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