
Jak ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu 
czyli jak przygotować dziecko i.....siebie”



O czym będzie mowa:

 Od czego zależy adaptacja dziecka w przedszkolu?

 Dlaczego dzieci przeżywają pójście do przedszkola, bronią się przed 
nim?

 Jakich reakcji dziecka można się spodziewać w pierwszych dniach?

 Jak przygotowywać dziecko do pójścia do przedszkola?

 Jak reagować, kiedy dziecko już zacznie do przedszkola uczęszczać?



Na dobre przystosowanie dziecka w 
przedszkolu wpływają:

 Indywidualna gotowość dziecka, poziom samodzielności, rozwój 
fizyczny i społeczny

 Sytuacja rodzinna- postawy rodziców (gorzej adaptują się dzieci 
wychowywane zbyt liberalnie, a także te, które mają 
nadopiekuńczych rodziców, a związek matka- dziecko jest zbyt 
silny)



Dlaczego dziecko broni się przed 
przedszkolem?

•Z perspektywy dziecka pierwsze rozstanie nigdy nie jest łatwe. Pobyt w 
przedszkolu wiąże się z rozłąką z rodzicami, dziecko przeżywa rozstanie, 
co jest naturalne i świadczy o istniejącej więzi emocjonalnej z rodzicami. 
Pierwsze prawdziwe rozstanie  pewnością wyołwoła reakcję żalu i 
smutku.



Dlaczego dziecko broni się przed 
przedszkolem?

 Obawia się tego, czego nie zna

 Małe dziecko emocjonalnie wciąż jest zależne od rodziców, oni są
oparciem we wszystkich sprawach, oddzielone od nich traci poczucie
bezpieczeństwa, stąd często płacz na sam widok nauczycielki, która
kojarzy się z utratą bezpieczeństwa

 Wiele trzylatków ma jeszcze kłopoty z porozumiewaniem się słownym
(nauczycielka nie zawsze zrozumie swoistą mowę dziecka, inaczej
tłumaczy, inaczej uspokaja)



Dlaczego dziecko broni się przed 
przedszkolem?

 Problemem mogą być umiejętności związane z  samoobsługą np.. 
korzystanie z łazienki

 Czasem dziecko nie potrafi poprosić o pomoc

 Czasem nie potrafi ładnie jeść, ma swoje nawyki związane z 
jedzeniem

 Poczucie czasu-nie rozumieją co to znaczy kilka godzin, wiedzą 
tylko, że czekają bardzo długo, dlatego chcą skrócić ten czas np. 
zadzwoń do mamy, odprowadź mnie do domu



Dlaczego dziecko broni się przed 
przedszkolem?

 To rozstanie na dużą część 
dnia i powtarza się 
codziennie

 Czasem wystarczy, że jest 
inaczej niż w domu



Jak dzieci mogą reagować czyli oznaki lęku przed 
rozdzieleniem (którego nie potrafi wyrazić 
słowami)

 zaburzenia snu (wielokrotne przebudzenia, trudności z
zasypianiem, krzyki, odmowa porannego wstawania)

 problemy z jedzeniem

 zaburzenia psychosomatyczne – wymioty, zmęczenie, nocne i
dzienne moczenie się

 zaburzenia zachowania (nadpobudliwość, agresja, płaczliwość



Rodzicu pamiętaj!

To normalne reakcje na stres

 Aby im zaradzić spędzaj z dzieckiem dużo czasu wieczorem i w
weekendy

 Trudności w przystosowaniu się mają różny stopień i różny czas
trwania. Każde dziecko jest inne i w inny sposób reaguje na
nowość

 Jeśli będzie dobrze przygotowane, przyzwyczajenie się do nowej
sytuacji będzie łatwiejsze



Jak przygotowywać dziecko zanim pójdzie do 
przedszkola?

 Nie zamartwiaj się, dziecko świetnie wyczuje twój nastrój i samo
będzie zaniepokojone. Uśmiechnij się, daj buziaka.

 Respektuj stałe punkty dnia

 Zostawiaj dziecko pod opieką babci, sąsiadki, znajomej- niech się
przekona, że po rozstaniu znów spotka się z mamą

 Zabieraj je do znajomych, by mogło bawić się z dziećmi, podczas
gdy dorośli rozmawiają w drugim pokoju, do klubów malucha, na
place zabaw



Jak przygotowywać dziecko zanim pójdzie do 
przedszkola? 

 Ucz dziecko samodzielności !!!

- sygnalizowania potrzeb, proszenia 
o coś, pytania jeśli czegoś nie 
wie

- załatwiania potrzeb fizjologicznych 
w toalecie

- ubierania się i rozbierania



Jak przygotowywać dziecko zanim pójdzie do 
przedszkola? 

• - wycierania nosa

• - mycia rąk i zębów

• - ćwicz koordynację ruchową 
(wchodzenie i schodzenie po 
schodach, drabinkach, 
korzystanie z huśtawki)

• - bawienia się, gdy obok jest 
drugie dziecko,



Jak przygotowywać dziecko zanim pójdzie do 
przedszkola?

 Opowiadaj o przedszkolu, o tym czym będzie się w nim zajmować, ale 
bez przesadnego koloryzowania. Powiedz cos miłego, że będzie fajnie, 
będą ciekawe zabawy, nowi koledzy i miłe panie

 Wspólnie z dzieckiem kupuj rzeczy, które będą potrzebne w przedszkolu

 Pokaż dziecku przedszkole np.wybierz się na spacer na przedszkolny plac 
zabaw

 Wykorzystaj czas spotkań adaptacyjnych: pokaż salę, naucz korzystać z 
przedszkolnej łazienki, pokaż szatnię

 Czytaj dziecku bajki o rozstaniu, a także o ekscytujących aspektach 
zabawy z innymi dziećmi,



Kiedy dziecko już pójdzie do przedszkola, jak 
ułatwić okres przejściowy?

 Podczas dni adaptacyjnych, zaprowadź dziecko do łazienki, 
powiedz, że kiedy cię nie będzie zawsze zaopiekują się nim panie 
przedszkolanki

 Pierwszego dnia pokaż dziecku szafkę w szatni

 Poznaj je co najmniej z jednym kolegą i zapraszaj go do siebie

 Nie przeciągaj pożegnania z maluchem w szatni (pomóż dziecku 
rozebrać się, pocałuj je  na „do widzenia” i odprowadź do pani) 
i przypomnij dziecku, kiedy po nie wrócisz

 Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu



Kiedy dziecko już pójdzie do przedszkola, jak 
ułatwić okres przejściowy?

 Nie przekupuj dziecka. Nie obiecuj prezentów jeśli zostanie i 
przestanie płakać. Możesz obiecać wspólne spędzenie czasu po 
powrocie.

 Nie wymuszaj na dziecku aby od razu opowiadało co się 
wydarzyło w przedszkolu

 Nie urządzaj śledztwa na temat np.. jedzenia

 Mamo - jeśli dziecko przy rozstaniu bardzo rozpacza, postaraj się 
aby przez kilka dni zaprowadzał je tata lub babcia, ciocia. Czasami 
rozstanie z nimi jest mniej bolesne. Dziecko musi mieć obok 
stabilnego dorosłego, który mu pokaże i powie, że wszystko jest w 
porządku.



Kiedy dziecko już pójdzie do przedszkola, jak 
ułatwić okres przejściowy?

 Nigdy nie strasz dziecka przedszkolem: „jak będziesz się tak 
zachowywał to w ogóle po ciebie nie przyjdę”

 Przyjście po dziecko- dziecko powinno wiedzieć kto je odbierze i o 
której godzinie

 Zawsze mów dziecku prawdę, nie uciekaj mówiąc: „ tylko zrobię 
zakupy i po ciebie przyjdę”, dziecko oszukane następnego dnia 
będzie rozpaczało bardziej

 Dotrzymuj obiecanej pory przyjścia- jeśli będziesz się spóźniać, 
dziecko długo będzie pamiętało oczekiwanie i lęk, czy ktoś po nie w 
ogóle nie przyjdzie



Rozłąka

• Pierwszym krokiem mierzenia się z rozstaniem jest uprzednie 
przygotowanie dziecka. Następnie wybuch protestu u dziecka              
( zdrowy sposób na poradzenie sobie z rozstaniem). Trzeci krok to 
obietnica powrotu, („wrócę po ciebie”), której złożenie i dotrzymanie 
należy przypomnieć po przyjściu do przedszkola. To są fundamenty 
zaufania na przyszłość.



Kiedy dziecko już pójdzie do przedszkola, jak 
ułatwić okres przejściowy?

 Nie przekazuj obaw związanych z leżakowaniem, trzylatek musi
zregenerować siły po intensywnych doświadczeniach

 Przygotuj dziecko do odpoczywania - kupcie wspólnie piżamkę,
wybierzcie maskotkę do leżakowania, która będzie się kojarzyć z
domem

 Dbaj o odpowiedni strój, wygodny, dostosowany do pogody, nie
utrudniający zabawy



Jak rodzice mogą przygotować się do pójścia 
dziecka do przedszkola?

Rodzicu pamiętaj!

 Przedszkole ma pomóc dziecku w oswojeniu się z sytuacją, ze nie 
zawsze musi być z mamą, poradzeniu sobie w życiu poza ramami 
rodziny

 Pomyśl czego najbardziej się boisz, pozbądź się tych lęków, abyś 
świadomie bądź nieświadomie nie przekazywał ich dziecku

 Spokojny rodzic, to spokojne dziecko

 Nie rozmawiaj np.. z babcią, ciocią o trudnościach dziecka w jego 
obecności, nie mów, że sobie nie radzi

 Nie wypowiadaj się negatywnie o nauczycielkach przy dziecku

 Nie czuj się winny, że zostawiasz dziecko w przedszkolu



Pamiętaj!

 Przeciętny trzylatek jest gotowy, aby pozostawać 
dłużej pod opieką osób trzecich.

 Dziecko na pewno sobie poradzi, jeśli Ty  mu w 
tym pomożesz

 Wyjście z domu może być ekscytującym wejściem 
w nowy świat, ale niesie ze sobą poczucie straty. 

 Przekaż mu swój spokój i pewność, że jest na tyle 
duże, że może bawić się w przedszkolu z 
rówieśnikami.
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