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Moje dziecko idzie do przedszkola 
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Drodzy Rodzice!  

 

To wprawdzie dopiero początek wakacji, ale już całkiem niedługo 

rozpocznie się wyjątkowy rok szkolny! Wyjątkowy, bo Państwa dzieci 

przekroczą próg naszego przedszkola i zostaną  

PRZEDSZKOLAKAMI :) 

 

Rozpoczęcie przygody z przedszkolem to niezmiernie ważne 

wydarzenie w życiu zarówno samego dziecka, jak i jego najbliższych. 

Zazwyczaj wiąże się z istotnymi zmianami w dotychczasowym życiu 

dziecka i rodziny, dlatego już u progu wakacji warto pomyśleć o tym, 

jak dobrze przygotować siebie i dziecko na to ekscytujące, ale  

i wymagające pod wieloma względami doświadczenie. 

 

Poniżej znajdą Państwo: 

- krótką charakterystykę rozwojową dziecka w wieku ok. 3 lat, 

- krótkie omówienie procesu adaptacji do przedszkola, 

- przedstawienie trudności, jakie może napotkać dziecko (i jego 

rodzice) w związku z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej, 

- szereg porad, jak dobrze przygotować dziecko przed pójściem 

do przedszkola i jak je wspierać w procesie adaptacji. 

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! 
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Zrozumieć trzylatka… 

 

Foto: https://i.ya-webdesign.com/images/child-png.png 

 

 

 

 

➔ niedojrzały układ nerwowy 

➔ nagłe, zmienne, gwałtowne i krótkotrwałe emocje, wyrazista ekspresja 

➔ niska zdolność skupiania uwagi przez dłuższy czas 

➔ duża rozpraszalność uwagi, „podążanie za bodźcami”, porzucanie czynności, 

zmienność zainteresowania 

➔ mała zdolność współdziałania z drugą osobą (w grupie dzieci: zabawa 

równoległa, nie wspólna) 

➔ egocentryzm w myśleniu i zachowaniu (ja jestem najważniejszy) 

➔ centracja – dostrzeganie tylko jednego aspektu przedmiotu czy zjawiska, brak 

umiejętności całościowego oglądu, uwzględniania kilku aspektów równocześnie 

➔ pewność siebie w znanym otoczeniu, która znika w nowym, obcym miejscu czy 

sytuacji 

➔ łatwa męczliwość 

https://i.ya-webdesign.com/images/child-png.png
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Adaptacja do przedszkola 

 

Co oznacza i na czym polega ADAPTACJA? 

Adaptacja – „przystosowanie dziecka do warunków i wymagań nowego 

środowiska pozarodzinnego (przedszkola) w taki sposób, aby mogło ono 

radzić sobie z trudnościami1, umiało znosić ograniczenia2 zmiany 

standardów zaspokajania swoich potrzeb, mogło pełnić w nim określone 

role społeczne3, a poprzez pełnienie tych ról zaspokajało swoje 

potrzeby4 oraz osiągało poczucie zadowolenia i wewnętrznej 

satysfakcji”. 

Klim-Klimaszewska, A. (2006). Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego. Siedlce: 

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. 

 

1) np. założenie butów, odnalezienie swojego miejsca w szatni, tęsknota za 

domem, niechęć do jedzenia gotowanej marchewki, lęk przed wejściem na 

salę gimnastyczną itp.; 

2) np. konieczność czekania na reakcję pani, na swoją kolej, konieczność 

komunikowania swoich potrzeb (w domu najbliżsi „czytali w myślach 

dziecka”), większe wymagania w zakresie samodzielności niż w domu, brak 

ulubionych przekąsek, ograniczony zestaw zabawek itp.; 

3) rola przedszkolaka, rola kolegi, przyjaciela, rola członka grupy – lidera, 

uczestnika, doradcy, innowatora, inne; 

4) potrzeby: bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości, uznania, niezależności, 

samodzielności, autonomii, sprawczości, inne 

http://i2.mirror.co.uk/incoming/article822728.ece/ALTERNATES/s615b/Boy,%203%20years%20old,%2

0holding%20an%20apple 

 

Adaptacja = proces 

przystosowania się  

do nowych warunków 
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Dlaczego dziecko może czuć się źle  

w pierwszych dniach (tygodniach) uczęszczania do przedszkola 

 

 

http://www.poshseven.com/webimages/parenting/lostkid.jpg 

Dzieci przeżywają stres w związku z następującymi czynnikami: 

➢ lęk separacyjny (rozstanie z opiekunem), 

➢ zaburzone poczucie bezpieczeństwa (obce miejsca, przedmioty, 

osoby), 

➢ zaburzone poczucie stałości i przewidywalności (inny plan dnia niż 

w domu, nowe czynności, nowy sposób wykonywania znanych 

czynności), 

ale także: 

➢ niski poziom samodzielności (brak niezbędnych umiejętności, 

dziecko przyzwyczajone do bycia „obsługiwanym”), 

➢ słaba umiejętność efektywnego komunikowania się (brak lub 

niezrozumiała mowa), 

➢ brak zaufania do nowo poznanych osób (panie, dzieci w grupie), 

dziecko przyzwyczajone do przebywania w stałym i wąskim gronie 

najbliższych 
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Jak ułatwić dziecku adaptację do przedszkola 

RODZICE: 

✓ zapoznanie się z koncepcją pracy przedszkola, rytmem dnia, zasadami, 

regulaminami itp. 

DZIECKO (z pomocą rodziców): 

✓ poznanie budynku przedszkola, sali, ogrodu, łazienki 

✓ poznanie wychowawcy 

✓ poznanie dzieci z grupy 

✓ samodzielność, czynności samoobsługowe 

→ zgłaszanie swoich potrzeb, jedzenie, korzystanie z toalety, ubieranie się,  

✓ rytm dnia (w połowie dnia czas na drzemkę, odpoczynek, wyciszenie) 

✓ rozłąka z rodzicami (oswajanie dziecka z pozostawaniem pod opieką osób 

trzecich, najpierw dobrze znanych dziecku, potem mniej znanych; 

zwiększanie dystansu fizycznego i czasowego) 

✓ kontakt z rówieśnikami (stały, częsty, regularny, aktywny i zróżnicowany) 

 

 

https://i.ya-webdesign.com/images/child-png-6.png 
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Trudne rozstania 

Powierzenie własnego „skarbu” pani w przedszkolu z pewnością jest wielkim 

przeżyciem dla niejednej mamy, ale, chociaż nie obędzie się bez emocji, można ten 

niełatwy etap złagodzić poprzez ustalenie nowego rytuału związanego z pójściem 

do przedszkola. Powtarzalność i niezmienność rytuału dadzą dziecku większe 

poczucie bezpieczeństwa, a rodzicom pomogą wytrwać w chwilach słabości. 

 

▪ omów z dzieckiem wcześniej schemat sytuacji „Pójście do przedszkola”  

(np. droga – szatnia – buziak – pa-pa – pani – sala – zabawki/stolik); 

▪ powtarzajcie schemat zawsze, kiedy dziecko pyta o pójście do przedszkola; 

▪ co rano trzymaj się schematu; 

▪ podczas pożegnania mów mało i krótko; czule, ale stanowczo (dziecko 

natychmiast wyczuje Twoje wahanie); 

▪ nie ulegaj, jeśli dziecko płacze*;  

▪ określ w sposób zrozumiały dla dziecka, kiedy je odbierzesz (i kto je 

odbierze) i dotrzymaj słowa (!) 

 

 

https://breathwork-science.org/2018/01/10/separation-anxiety/ 

* zabierając płaczące dziecko do domu uczymy je, że tak naprawdę wcale 

nie trzeba iść do przedszkola, a mama i tata zmienią zdanie, wystarczy tylko 

odpowiednio długo/głośno płakać; zamiast ulegać dziecku, lepiej okazać 

zrozumienie dla jego odczuć, zapewnić je o swoim powrocie i przekierować uwagę 

dziecka na jego najbliższą aktywność w sali, np. zjedzenie śniadania czy rysowanie 

przy stoliku, a następnie krótko pożegnać się i oddalić 
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Jeśli czujesz, że emocje są zbyt silne, że trudno Ci się  

rozstać z dzieckiem… 

 

 

→ niech przez pierwsze dni odprowadza je inna bliska mu osoba 

(z którą łatwiej mu się rozstać) 

 

 

https://youthfirstinc.org/helping-children-cope-with-upsetting-news/ 

 

https://thumbs.dreamstime.com/z/christmas-portrait-baby-girl-holding-clock-27876025.jpg 

 

Zarezerwuj odpowiednio dużo czasu rano! 

→ pośpiech wpływa niekorzystnie na 

Ciebie i dziecko, niepotrzebnie podnosząc 

poziom napięcia, niepokoju i frustracji po 

obu stronach… 
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Trudne emocje Rodziców… 

 

▪ lęk przed oddaniem dziecka „w obce ręce” 

▪ obawa, czy i jak dziecko poradzi sobie w nowej dla niego sytuacji 

▪ poczucie winy, jeśli dziecko źle znosi pierwsze dni w przedszkolu 

▪ uczucie przykrości, kiedy dziecko z łatwością zostawia rodzica  

w szatni i biegnie do pani 

▪ poczucie straty związane z zakończeniem etapu poniemowlęcego  

i z nieuchronnym „pójściem dziecka w świat” 

 

Wszystkie te emocje są naturalne, warto zdać sobie z nich sprawę i je 

zaakceptować, a jeśli z czasem nie słabną. warto porozmawiać o nich  

z kimś bliskim lub z przedszkolnym psychologiem. 

 

https://indiancatholicmatters.org/parental-love-is-the-only-love-that-is-truly-selfless-

unconditional-and-forgiving/ 
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Trzylatek to nie NIEMOWLAK… ☺ 

 

… nie trzeba go już karmić, przewijać, ubierać, nosić na rękach, 

wyręczać… 

➢ daj dziecku szansę doświadczyć sukcesu, przeżywać radość  

i dumę z samodzielnego wykonywania codziennych czynności! 

 

 

https://www.ceneo.pl/12118485 

https://www.aptekagemini.pl/pampers-cp-junior-

22szt.html 

 

! Jeśli jesteś nadopiekuńczym Rodzicem – pamiętaj: im bardziej 

samodzielne dziecko, tym łatwiej mu odnaleźć się w nowych 

warunkach… Dużo zależy od Twojej postawy. 

 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEp84RvNC_AAMPQKVqMCt4lkZxEtRnyvCyactFAxaKrtvVqzM 
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Warto przeczytać 

 

1. Lubowiecka J. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, 

WSiP Warszawa 2000. 

2. Lubowiecka J. Trudności dziecka w przystosowaniu do przedszkola, 

"Wychowanie przedszkolne" 6/2001. 

3. Rzadkiewicz M. Mamo, tato idę do przedszkola, WSiP Warszawa 2006. 

4. Zielińska E. O sposobach zmniejszania stresu adaptacyjnego u dzieci. 

Wskazówki i porady dla rodziców. www.ore.edu.pl 

5. Zielińska E. O adaptacji dziecka do warunków przedszkola (szkoły). 

www.ore.edu.pl 

6. Strona przedszkola: pjp2.pl zakładka Strefa rodzica/Warto przeczytać  

 

 

https://i.ya-webdesign.com/images/children-looking-png-1.png 
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DO ZOBACZENIA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


