
  

Warto zadbać, aby pierwsze dni pobytu w przedszkolu były pełnym radości 

zaufania dniem.  Aby tak było, należy odpowiednio przygotować dziecko. 

Sprzyjają temu takie czynności jak: 

- stwarzanie sytuacji samodzielnego rozwiązywania problemów (organizowanie sobie 

pracy, dbałość  o własne rzeczy, porządkowanie miejsca pracy i zabawy, wskazanie 

kolejności wykonywania czynności)  odpowiedzialność za pracę    i postępowania; 

- świadome przestrzeganie ustalonych w rodzinie zwyczajów i zasad; 

- wdrażanie do poczucia obowiązku ( podejmowanie przez dziecko różnych czynności 

domowych oraz wyrabianie nawyku doprowadzania rozpoczętej pracy do końca); 

- zapewnienie kontaktów z rówieśnikami (plac zabaw, dom, by budować wzajemne 

więzi, umożliwić doświadczenie dzielenia się zabawkami, rodzic powinien obserwować 

i pomagać, aby pierwsze kontakty były pozytywne, konieczne jest kształtowanie 

nawyku szanowania cudzej pracy, nie wolno niszczyć pracy drugiego człowieka- 

dziecko trzyletnie powinno rozumieć sens  takich społecznych umów); 

- świadome kształtowanie mowy dziecka (wspieranie dziecka, aby potrafiło się 

porozumiewać); 

- konieczne jest dostarczenie dziecku doświadczenia przebywania bez mamy   i taty 

(przygotowanie do dłuższej nieobecności rodziców i akceptacji czasowej rozłąki, 

inaczej doświadczenie tego w przedszkolu może przekreślić adaptację  w nowym 

środowisku); 

- warto zadbać o dopasowanie domowego rytmu dnia do rytmu zajęć    w przedszkolu 

(schodzenie się do przedszkola, pory posiłków i odpoczynku); 

- wprowadzenie urozmaiconego jadłospisu, 

- wprowadzenie urozmaiconych aktywności i materiałów (zabawy, spacery, praca                         

z papierem, nożyczkami, klejem, farbami…, słuchanie piosenek, czytanie dziecku); 

- czuwanie nad prawidłowym ogólnym rozwojem pociechy (korygowanie   u specjalisty 

przed przyjściem  do przedszkola); 

- kształtowanie poprawnych nawyków (zwroty grzecznościowe, pomaganie powinno 

kojarzyć się z czymś przyjemnym); 

- należy wzmacniać pozytywne zachowania (trzeba doceniać i okazywać radość nawet 

wówczas, gdy działania są nieporadne, należy chwalić dziecko głośno  w obecności 

osób trzecich, by czuło się potrzebne, dumne ze swego wysiłku); 



- kształtowanie nawyku właściwego zachowywania się przy stole (dziecko może 

nakrywać do stołu, przygotowywać proste posiłki, nie powinno biegać po jadalni 

podczas posiłku, uwaga! Nawyki żywieniowe dzieci nabywają od dorosłych!); 

- wdrażanie do samoobsługi (nie wyręczajmy dziecka w ubieraniu rozbieraniu się, 

jedzeniu, myciu buzi  i rąk, warto ułatwić dziecku te czynności poprzez zakup 

odpowiedniej odzieży, oznakowanie przodu spodni, oznaczenie bucików, 

rozpoznawanie własnej garderoby); 

- zgłaszanie potrzeb fizjologicznych ( nauka obsługi toalety podczas wypróżniania się, 

przypominanie  o spłukiwaniu, myciu rąk- dziecko będzie czuło się pewniej, nie 

przyzwyczajone dziecko do korzystania  z sedesu może przeżyć niepotrzebny stres, 

bądźmy w tym czasie cierpliwi ale i też systematyczni i konsekwentni); 

- ćwiczenie samoobsługi musi przebiegać w radosnej atmosferze, należy zachować 

umiar i wyczucie, im wcześniej zacznie się trening czystości, tym łatwiej dziecko 

opanuje te umiejętności; 

- należy wyjaśnić dziecku, dlaczego pójdzie do przedszkola (jest to coś naturalnego                         

i nobilitującego), 

- o przedszkolu należy wypowiadać się tylko pozytywnie (koledzy, spacery, zabawy, 

zabawki, opieka- ale tylko prawdę!); 

- należy uprzedzić dziecko, że pójdzie za tydzień, za pięć dni, juto do przedszkola; 

- uprzedzić dziadków, żeby nie żałowali dziecka…; 

- zapoznać dziecko z przedszkolem, 

- zbudować pozytywny, ale nie wyidealizowany obraz przedszkola, przez np. czytanie: 

„Dzień malucha” z serii „Księga malucha, Tupcio Chrupcie nie chce iść do 

przedszkola”, „Kamyczek-przedszkole” Christie L’ Heureux,  „Będę przedszkolakiem” 

Reginy Dąbrowskiej. 

 
 

• Adaptacje utrudniają: 

 

- twoje wyrzuty sumienia, 

- niepokój o dziecko, 

- brak zaufania do placówki, 

- brak jasnych reguł, 

- podejrzliwość w stosunku do personelu, 

- traktowanie dziecka przedmiotowo, 

- pośpiech i zdenerwowanie, 

- spóźnianie się, 

- brak czasu dla dziecka, 

- obrażanie się na dziecko, 

- odrzucanie czy brak zrozumienia dla jego zachowań. 

 

• Wyposażenie trzylatka: 

 

- kapcie- najlepiej na rzepy podpisane pod spodem 

- ubrania luźne i wygodne, unikajmy źle pojętej elegancji, 

- komplet ubrań na zmianę, podpisane inicjałami lub imię dziecka i nazwisko wyszyte 



- z czasem kubeczek i szczoteczka do zębów,  

- ręcznik podpisany 

- chusteczki higieniczne w pudełku, 

- chusteczki wilgotne., 

 

 

• Dobre rady na pierwszy dzień: 

 

- opowiedz dziecku, jak będzie wyglądał jego pierwszy dzień i postaraj się, by tak było, 

- wstańcie na tyle wcześnie, by dać dziecku szansę na spokojne zjedzenie śniadania                  

i rutynowe czynności, 

- możliwie konkretnie powiedz dziecku, kiedy je odbierzesz (np. po obiedzie)                                        

i koniecznie dotrzymaj obietnicy, 

- nie przeciągaj pożegnania – nic tak nie utrwala płaczu dziecka, jak świadomość,                      

że za jego pomocą może ono osiągnąć to, na czym mu w danej chwili zależy, 

- kontroluj, co mówisz do dziecka, 

- bądź świadomy, że często drugie pożegnanie jest trudniejsze i bardziej dramatyczne 

od pierwszego.  

Pamiętaj, oddając dziecko pod opiekę nauczyciela, by zwrócić uwagę, w jaki sposób to 

czynisz. Zadbaj również o kulturalne pożegnanie podczas odbierania dziecka. 
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