
Adaptacja dziecka w 
przedszkolu  



Adaptacja przedszkolna to

• Proces przyzwyczajenia się do nowej sytuacji / 
uczęszczanie do przedszkola -Proces oswajania 
dziecka z nowym otoczeniem 

• Ile czasu trwa?- Bardzo indywidualne (jedne dzieci 
bardzo szybko się adaptują, inne potrzebują kilka 
tygodni, jeszcze inne miesięcy)  

• Lepsze efekty- częsty pobyt w nowym miejscu, ale 
krótszy czasowo, niż rzadziej i na dłużej



Pytania:

  
• Czym dla dziecka jest pójście do nowego przedszkola? 
• Jakie emocje towarzyszą dziecku?  
• Jakie emocje towarzyszą rodzicom?



Dla dziecka nowe przedszkole to:

• Stres związany z : 
- nową sytuacją, nieznanym 
- nowym otoczeniem (nowe miejsce, nowy opiekun, inne dzieci) 
- rozstaniem z rodzicem (separacja)  
- nowym rytmem dnia 
- przestrzeganiem zasad przedszkolnych 
- zostaniem samo w przedszkolu (i poradzeniem sobie z wyzwaniami 

przedszkolnymi np. skorzystaniem z toalety bez rodzica)



Towarzyszące dziecku emocje
Strach związany z nową sytuacją, poznawaniem nowych 

osób, nowymi aktywnościami, zmianami aktywności 
Podekscytowanie, zaciekawienie z tych samych 

powodów  
Złość związana z podporządkowaniem się nowym 

zasadom, zostawieniem w nowym miejscu 
Smutek związany z tęsknotą za rodzicami 

 



Ale stres również dla rodzica…

• Czy mojemu dziecku jest tam dobrze? 
• Czy nic mu się nie dzieje? 
• Czy nie tęskni za mną? 
• Czy nie płacze? 
• Czy ma właściwą opiekę? 
• Czy inne dzieci akceptują moje dziecko? 



Dlatego, aby poprawić swój 
komfort:

• Jako Rodzic masz prawo zadawać pytania dotyczące Twojego 
dziecka i jego pobytu, samopoczucia w przedszkolu 

• Pytaj, ale i słuchaj -> (bardzo ważna) współpraca z 
przedszkolem, otwartość na sugestie, uwagi i podpowiedzi  
nauczycieli z grupy 

• Rozmowa z innymi specjalistami na terenie placówki 
(psycholog, logopeda, itp.)  

• Zbieraj informacje (gazetki przedszkolne, tablice ogłoszeń, 
maile od nauczycieli, strona internetowa przedszkola, profil na 
Facebooku)



Czego nie robić w procesie adaptacji?

nie straszyć dziecka przedszkolem (nie traktować jako wyzwanie) 
nie znikać bez pożegnania – (rodzi w dziecku lęk i niszczy poczucie zaufania)   
nie przedłużać rozstania (żegnać się czule, krótko i wychodzić) 
nie obiecywać, że się zaraz przyjdzie, jeżeli nie można tego spełnić (to samo 
dotyczy odbioru dziecka- jeżeli po dziecko ma przyjść babcia, to mówimy o tym 
dziecku- nie oszukujemy go)   
nie pokazywać swoich rozterek związanych z uczęszczaniem dziecka do 
przedszkola (może źle zrobiłam/zrobiłem?) 
nie nagradzać słownie dziecka za pójście do przedszkola, tylko za 
bezproblemowe rozstanie



Jak ułatwić dziecku adaptację 
zanim pójdzie do przedszkola?

• Pozytywne skojarzenia z przedszkolem (opowiadać o przedszkolu, jako o 
przyjemnym miejscu, z miłymi Paniami i dużą ilością zabawek)  

• Uczenie dziecka samodzielności (buduje poczucie sprawczości, napawa 
dumą, daje poczucie niezależności, podnosi samoocenę dziecka) 

• Wprowadzenie zasad w domu (ułatwia dziecku opanowanie zasad 
przedszkolnych, bo dziecko jest już przyzwyczajone do przestrzegania reguł)  

• Przyzwyczajanie dziecka do przebywania z nową osobą oraz do naszej 
nieobecności (np. znajoma, sąsiadka, zaufana osoba) 

• Oswajanie dziecka z innymi dziećmi (place zabaw, Fikoland, itp.) 
•  Przyzwyczajanie dziecka do zmian otoczenia (wizyta u znajomych, 

sklep, poczta)



Jak ułatwić dziecku adaptację 
poza przedszkolem?

• Wspólne wybieranie akcesoriów do przedszkola (ręcznik, 
szczoteczka, buty, maskotka)   

• Spokojne wyjście do przedszkola i przygotowanie dziecka 
do rozstania (wcześniej, nie w biegu- poranny stres nie służy 
rodzicowi i udziela się dziecku) 

• Motywowanie/ zachęcanie dziecka do przebywania w 
przedszkolu ( np. pochwały, zabawa na placu zabaw, zagranie w 
grę z dzieckiem- nagradzanie niematerialne! ) 

• Przygotowanie dziecka do nowego rytmu dnia (stałe pory 
posiłków, chodzenia spać, kąpieli, czasu na zabawę)



Jak ułatwić dziecku adaptację w 
przedszkolu?

• Współpraca z nauczycielami: informowanie o zmianach w życiu dziecka, ustalenie wspólnych 
zasad dom <-> przedszkole, branie pod uwagę sugestii nauczycieli  

• Zabranie do przedszkola przyjaciela- maskotki, kocyka, lalki ( daje poczucie bezpieczeństwa) 

• Rytuał pożegnania (świadome, ale krótkie rozstanie- ważna informacja: „Wrócę po Ciebie”) 

• Dotrzymywanie obietnic danych dziecku (o której zostanie odebrane i przez kogo – redukcja 
lęku. Ważne jest, żeby nie mówić dziecku, że „Wrócę po Ciebie o 15.oo”, bo dzieci nie znają 
poczucia czasu, jakie znają dorośli, tylko powiedzieć: „Wrócę po Ciebie po obiadku/ 
podwieczorku, itp.” 

• Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu  

• Nagradzanie dziecka- głównie pochwały, komunikat „Byłeś dzielny” 

• Rozmowa z dzieckiem (zainteresowanie jego przeżyciami)  

• Skorzystanie z tygodnia adaptacyjnego



 Dni adaptacyjne 
Dlaczego są ważne? 

• Oswojenie się dziecka oraz rodzica z placówką 
• Przyzwyczajenie się dziecka do nowych osób 
• Możliwość poznania rodziny przez nauczycieli 
• Możliwość poznania miejsca, pracowników przez 

rodziców



 Co dziecko powinno umieć 
zanim pójdzie do przedszkola?

• Reagować na swoje imię 
• Sygnalizować swoje potrzeby innym osobom 
• Tolerować obecność innych dzieci 
• Wykonywać proste polecenia



Co robić gdy proces adaptacji trwa za 
długo?

• Dziecko po kilku miesiącach w dalszym ciągu 
histerycznie broni się przed pójściem do przedszkola 

• Pojawiają się niepokojące zachowania (lęki, moczenie 
nocne, wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, zmiana 
zachowania) 

 Szukać fachowej pomocy (psycholog, pedagog, itp.)



  
 Przedszkole jest miejscem, w którym 

dziecko uczy się nowych umiejętności, 
lecz przede wszystkim utrwala zdobyte w 
domu.  



Dziękuję za uwagę



Kontakt

Anna Borowik- psycholog 
Kontakt telefoniczny: Przez wychowawców grup 

Mail: a.borowik104@wp.pl 
Poniedziałek  9.00- 14.00  

Środa 9.00- 14.00 
Piątek 9.00- 14.00


