
Poradnik adaptacyjny

Drodzy Rodzice,

Okres adaptacji dziecka w przedszkolu trwa zazwyczaj kilka tygodni. 
W tym czasie, dziecko oswaja się z nowym otoczeniem, uczy zasad przebywania 
i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i swoich Pań.

W przygotowaniu dziecka do etapu w jego życiu, jakim jest pójście do przedszkola, 
bardzo ważną rolę odgrywają Rodzice.

Poniżej znajdą Państwo kilka cennych wskazówek jak sobie radzić z 
trudnościami adaptacyjnymi w Przedszkolu (warto z nimi zapoznać również 
Dziadków):

1. Opowiadaj dziecku, co będzie robiło w przedszkolu i gdzie Ty będziesz w tym 
czasie. Zaproponuj wspólne pakowanie plecaczka do przedszkola.
2. Pozwól dziecku zabrać do przedszkola jego ulubionego pluszaka, dzięki któremu 
będzie się czuło bezpieczniej, spokojniej.
3. W okresie adaptacji do przedszkola dziecko potrzebuje od Ciebie dużo 
cierpliwości, wyrozumiałości. Zapewnij mu codzienny ruch na świeżym powietrzu, 
który będzie pomocny w odreagowaniu emocji, napięć.
4. Jeśli to możliwe – stopniowo wydłużaj czas pobytu dziecka w przedszkolu. 
Początkowo niech pozostanie na 3-4 godziny, a dopiero po upływie ok.1- 2 tygodni 
na dłużej. Dzięki temu łatwiej przywyknie do nowej sytuacji.
5. Postaraj się nie okazywać dziecku zaniepokojenia czy zniecierpliwienia przy 
oddawaniu do przedszkola. Gdyż Twoje negatywne emocje udzielą się malcowi.
6. Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to choć 
raz, będzie wiedziało, że łzami można wiele wymusić. Największe nasilenie płaczu 
jest zawsze w dniu drugim i trzecim (często też w poniedziałki). Pierwszego dnia 
większość dzieci nie płacze – zwycięża ciekawość.
7. Oddając swoją pociechę do przedszkola nie kłam mówiąc mu, że „Zaraz wrócę”, 
jeśli masz zamiar odebrać je po kilku godzinach. Słysząc od Ciebie fałszywe 
zapewnienia, dziecko będzie niespokojne.
8. Rano unikaj przeciągających się w nieskończoność pożegnań. Przytul dziecko, 
zapewnij o swojej miłości, powiedz, kto po nie przyjdzie i kiedy (np. po obiedzie). 
Umów się z dzieckiem na sposób pożegnania i stosuj go, np. „buziak, przytulas, 
piąteczka i idziesz do pani”. Rutyna pozwala dziecku powoli nabierać kontroli nad 
sytuacją, a rodzicowi kontroli nad czasem potrzebnym na pożegnanie.
9. Jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, może warto, aby przez kilka dni 
odprowadzał je do przedszkola tata lub osoba z którą dziecko nie jest związane 
emocjonalnie. Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze UŚMIECHEM!
10. Po pożegnaniu się z dzieckiem, NIE ZAGLĄDAJ ponownie do sali, po to by 
sprawdzić, jak „radzi” sobie Twoja pociecha. Jeśli dziecko to zauważy, resztę dnia 
spędzi z płaczem przy drzwiach – będzie czekało, kiedy znowu się pojawisz.
11. Nie strasz swojej pociechy przedszkolem (np. „Pani w przedszkolu nauczy Cię 
porządku”). Takie słowa wzbudzą w dziecku lęk, zachwieją poczucie 
bezpieczeństwa i skutecznie zniechęcą do przedszkola.



Wiemy, że powierzają nam Państwo swój najcenniejszy skarb. Będziemy się o 
niego troszczyć!

Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka?

W polskim systemie edukacji wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. Ważne jest, aby dziecko było samodzielne w miarę swoich 
możliwości. Drugi rok życia to czas kiedy dziecko sygnalizuje swoje potrzeby 
fizjologiczne - dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną powinny być 
odpieluchowane. Warto wcześniej rozpocząć działania, które wpłyną pozytywnie 
na adaptację dziecka do warunków przedszkolnych.
Oto niektóre z nich:
- przebywanie z dzieckiem w grupie rówieśników lub dzieci w zbliżonym wieku 
(place zabaw, spotkania okolicznościowe itp.);
- zostawianie dziecka pod opieką znanej mu osoby (kogoś z rodziny, opiekunki), ale 
nie domownika;
- rozmowy z dzieckiem na temat przedszkola;
- odwiedzenie przedszkola, do którego dziecko będzie chodziło (lub innych 
przedszkoli);
- czytanie bajek, których bohaterowie chodzą do przedszkola;
- spotkanie z zaprzyjaźnionym dzieckiem, które jest już przedszkolakiem;
- wdrażanie dziecka do samodzielności.
Dla dobrego funkcjonowania dziecka w warunkach przedszkolnych bardzo ważne 
jest wcześniejsze przyzwyczajanie go do towarzystwa innych dzieci, zwłaszcza jeśli 
nasz maluch nie ma jeszcze rodzeństwa. Korzystajmy z okazji do spontanicznych i 
zorganizowanych kontaktów z rówieśnikami, podczas których dziecko nabywa 
podstawowych umiejętności społecznych – takich jak dzielenie się zabawkami, 
oczekiwanie na swoją kolej, wspólna zabawa. Takie kontakty pozwalają dziecku na 
zdobycie doświadczeń, które w przedszkolu stanowią codzienność. Warto zatem, 
aby pójście do przedszkola poprzedzone zostało tego typu treningiem pod okiem 
bliskiej osoby, która zapewnia dziecku zaspokojenie potrzeby akceptacji i poczucia 
bezpieczeństwa.
Przedszkole to dobra zabawa i edukacja pod opieką kompetentnej nauczycielki. To 
również czas spędzony poza domem w towarzystwie rówieśników i osób dorosłych. 
Ważne jest zatem, aby pierwsze dni dziecka w przedszkolu poprzedzać próbami 
rozstania z rodzicami. Warto zostawiać malucha pod czujnym okiem babci, 
opiekunki i innych znanych mu osób. Jeśli nasze dziecko ma z tym problemy, 
zacznijmy od małych kroków, stopniowo wydłużając czas przebywania poza 
domem. Jeżeli okaże się, że jest to trudne również dla nas (a dzieje się tak w wielu 
przypadkach), to pamiętajmy, że zachowanie spokoju przez rodzica jest kluczowe, 
gdyż dzieci doskonale wyczuwają nasze emocje, które mogą im się udzielać. 
Pamiętajmy również, że dzieci zwykle płaczą za rodzicami tylko chwilę. Często 
dramatyczne sceny rozstania trwają zaledwie kilka minut, a w pamięci rodzica 
pozostają na cały długi dzień.

Jeśli mają Państwo pytania związane z tematem adaptacji w Przedszkolu 
zapraszamy do kontaktu z nauczycielem, który udzieli fachowej odpowiedzi.


