
 

 

 

Adaptacja dziecka do przedszkola: czynniki emocjonalne, społeczne i inne 

odgrywające rolę w gotowości dziecka do pójścia do przedszkola 

 

Pójście przez Wasze dziecko do przedszkola może niewątpliwie być sytuacją 

trudną dla całej rodziny. Dziecko, dla którego dotychczasowym światem byliście 

Wy i Wasz  dom, staje przed koniecznością pójścia w zupełnie nowe miejsce, w 

którym rytm dnia codziennego toczy się inaczej niż w domu. Nie mniejsze 

trudności możecie sami przeżywać. Zostawiacie swoje małe pociechy na parę 

godzin z dala od siebie, nierzadko z myślą czy maluch sobie poradzi. 

 

Wiek przedszkolny 

Dziecko kończące 3. rok życia wkracza w nową fazę rozwojową 

nazywaną średnim dzieciństwem. Jest to okres w życiu dziecka od 3 do 6 roku 

życia i stanowi czas, w którym przygotowuje się do podjęcia roli ucznia. 

Charakterystyczną zmianą w tym okresie jest m.in. zmiana w kontaktach                       

z rówieśnikami. 

Najbardziej widoczna jest w zabawie, podczas której dzieci zaczynają wchodzić 

w interakcje z innymi dziećmi, podejmują współpracę, planują zabawy, co 

prowadzi do nawiązywania przyjaźni. W ten sposób dziecko zdobywa 

doświadczenie bardzo ważne w tym okresie jego rozwoju. 

Koniec trzeciego roku życia to również czas, kiedy Wasze dziecko nabywa 

tzw. dojrzałość przedszkolną – czyli pewien stopień rozwoju fizycznego, 

psychicznego oraz społeczno-emocjonalnego i jest uzależniona od tego, jak 

rozwijało się dziecko we wcześniejszych etapach. 

Warto więc wiedzieć, że nie każdy trzylatek osiągnie stopień rozwoju równy 

jego wiekowi. Wynika to bowiem z tego, że każde dziecko jest jedyne w swoim 

rodzaju oraz, że tempo, w jakim się rozwija jest różne – jeden trzylatek szybciej 

się czegoś nauczy, a inny tę samą umiejętność opanuje trochę później. 

 

Po czym poznać, że Twoje dziecko osiągnęło poziom dojrzałości  

pozwalający mu na pójście do przedszkola? 

 

Dojrzałość dziecka do pójścia do przedszkola  można poznać na 

podstawie zdolności nawiązywania kontaktów społecznych – przyjrzyjcie się 



np., czy Wasze dziecko bawi się z innymi dziećmi czy woli sam/sama się bawić 

oraz czy potrafi samodzielnie wykonywać pewne czynności, do których 

zaliczamy: 

– mycie rąk 

– umiejętność samodzielnego jedzenia 

– samodzielne korzystanie z toalety 

– umiejętność samodzielnego ubierania się 

– rozpoznawanie swoich rzeczy 

– znajomość własnego imienia i nazwiska 

Opanowanie tych czynności jest bardzo ważne również dlatego, że pozwala 

Waszemu dziecku na łagodniejszy start w nowym środowisku, jakim jest 

przedszkole oraz ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa i niezależności. 

 

Czynniki emocjonalne 

Między 2. a 6. rokiem życia Twoje dziecko coraz lepiej rozumie emocje własne 

i innych, uczy się regulowania emocji, dzięki temu może nawiązywać 

pozytywne kontakty z dorosłymi i rówieśnikami. 

Wynika to z kształtowania się umiejętności zaradczych, które pozwalają 

dzieciom wpływać na zachowania i uczucia innych poprzez wyrażanie własnych 

uczuć np. przytulanie się. 

Dziecko nabiera wtedy wprawy w pocieszaniu innych, droczeniu się, żartowaniu 

z innymi. Wasz maluch w tym okresie zaczyna przeżywać i rozumieć coraz 

większe spektrum emocji, dlatego ważne jest, abyście potrafili odpowiednio 

reagować na uczucia Waszego dziecka. 

 

Czynniki społeczne 

Rozwój umiejętności społecznych u dzieci jest bardzo różny  

i wpływają na niego postępy w pozostałych sferach rozwoju dziecka. Ważnym 

elementem kształtowania się umiejętności społecznych jest zabawa. 

Kontakty społeczne w zabawie przyjmują różną postać: od zabaw samotnych, w 

których dziecko nie przejawia jeszcze aktywności społecznej, poprzez zabawy 

równoległe oparte na naśladownictwie zachowań rówieśników, do społecznych 

form zabawy, w których dzieci ustalają między sobą poszczególne role, np. w 

zabawie w dom – jedna dziewczynka jest mamą, druga córką, a chłopiec wciela 

się w rolę taty. 

 



Warto zwrócić uwagę na pewne zachowania waszego dziecka, które mogą 

ułatwić adaptację w przedszkolu, a są nimi: 

– dziecko dobrze znosi nieobecności mamy – np. zostaje pod opieką innych 

członków rodziny, nie płacze gdy nie widzi mamy. 

– dziecko z własnej inicjatywy oddala się od mamy, nie trzyma się kurczowo jej 

ręki – np. będąc na spacerze dziecko idzie w stronę innych dzieci, które 

wzbudzają zainteresowanie, nie oglądając się za mamą. 

– wykazywanie chęci zabawy z innymi dziećmi – np. będąc na spacerze czy 

placu zabaw, maluch wyraża zainteresowanie innymi dziećmi, chce się z nimi 

bawić (należy pamiętać, że bawienie się osobne, lecz w grupie innych dzieci, 

również jest formą zabawy i kształtuje późniejszą chęć wspólnej zabawy). 

 

Adaptacja w przedszkolu – 

czyli jak może wyglądać proces adaptacji Waszego dziecka 

 

Co roku drzwi przedszkoli otwierają się na nowe dzieci. Dziecko po wejściu do 

przedszkola znajduje się w odmiennym środowisku niż żyło do tej pory. 

Spotyka się z nowymi osobami, zasadami oraz innymi dziećmi. Rodzice mogą 

odczuwać niepokój związany z tym, czy dziecko szybko przyzwyczai się do 

nowej grupy, czy panie pracujące w przedszkolu się odpowiednio nim zajmą.  

Często lęk i niepokój mogą wynikać z braku znajomości organizacji życia 

przedszkola, dlatego ważna jest współpraca przedszkola z rodziną. Pozwala ona 

na łagodne przystosowanie się dziecka do nowych warunków. 

 

Rady dla rodziców dzieci idących do przedszkola 

oraz dzieci, które już do przedszkola chodzą. 

 

Jak przygotować dziecko do przedszkola: 

– Poświęć czas, aby dziecko mogło oswoić się z myślą, że idzie do przedszkola 

(wyjaśnij swojemu dziecku, że niedługo zostanie przedszkolakiem i co to dla 

niego oznacza). 

– Pokaż zalety przedszkola (nowe zabawki, nowi koledzy, pani nauczycielka, 

która zna dużo zabaw). 

– Pozytywnie myśl o placówce, informuj dziecko, że w przedszkolu będzie 

spędzało czas z innymi dziećmi bez rodziców. 

– Ćwicz z dzieckiem czynności samoobsługowe w formie sprawiającej mu 

radość. 



– Zapoznaj dziecko wcześniej z przedszkolem. 

– Opowiedz mu o własnym pobycie w przedszkolu. 

– Zrób razem z dzieckiem zakupy do przedszkola. 

– Przygotuj wygodne ubranie, tak by nie miało kłopotu przy wkładaniu, 

zapinaniu. 

– Nie obiecuj dziecku nagrody, za to że pójdzie do przedszkola. 

  

Gdy dziecko już chodzi do przedszkola: 

– Nie śpiesz się rano. Dziecko powinno bez pośpiechu rozpocząć swój dzień. 

Dobrze jest wstać wcześniej, by nie śpieszyć się za bardzo. Maluszki wykonują 

swoje czynności dużo wolniej, dlatego ponaglanie do wyjścia może powodować 

niepotrzebny stres. 

– W przedszkolu pomóż dziecku rozebrać się. 

– Przestrzegaj godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola, gdyż może być 

mu smutno dołączać do grupy, gdy inne dzieci zaczęły się już z panią bawić. 

– Pożegnaj się z dzieckiem krótko. 

– Staraj się nie uciekać, wymykać z przedszkola. Nie mów dziecku, że zaraz po 

nie wrócisz. 

– Powiedz dziecku, kto po nie przyjdzie. Powiedz, że je kochasz i na pewno je 

odbierzecie. 

– Bądź zawsze punktualna/ny, a jeśli wiesz, że się spóźnisz, uprzedź swoje 

dziecko o tym. 

– Staraj się witać swoje dziecko z uśmiechem i z uśmiechem je żegnaj. 

– Przez pewien czas, gdy sytuacja na to pozwala, możesz spróbować odbierać 

dziecko wcześniej i systematycznie wydłużać czas jego pobytu w przedszkolu.  

– Chwal swoje dziecko za jego odwagę w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. 

– Nie wymagaj, by Twoje dziecko od razu pokochało przedszkole. 

– Pomóż swojemu dziecku wyrażać emocje, jak radość czy smutek. 

– Staraj się znaleźć dużo czasu i cierpliwości dla swojego dziecka po południu.  

Pamiętajcie, że pomimo odpowiedniego przygotowania Waszego dziecka do 

przedszkola, może to być dla niego trudna sytuacja, więc najlepiej dać 

maluchowi tyle czasu, ile potrzebuje, aby dobrze  

i pewnie poczuł się w przedszkolu. 

 

 

 

 



 


