
Drodzy Rodzice! 

  Za kilka miesięcy wielu rodziców po raz pierwszy stanie przed budynkiem 

przedszkola trzymając za rękę swoją pociechę. W jaki sposób przygotować dziecko do 

przedszkolnego życia? Na czym się skupić, jak wybrać najważniejsze aspekty i nie poddać się 

panice? 

 

Jak przygotować dziecko i siebie przed pierwszym pójściem do przedszkola? 

1. Pierwszą istotną kwestią jest przygotowanie dziecka na nadejście nowej sytuacji, jaką jest 

pójście do przedszkola. Przygotowania należy rozpocząć dużo wcześniej. Pierwszą ważną 

rzeczą jest nauczenie dziecka zostawania bez nas. Wiemy, że nie ma jak u mamy, ale u cioci   

babci też może być fajnie. Oswajamy malucha z tym, że czasem nas nie ma i nic złego się nie 

dzieje. A co ważniejsze, rodzice zawsze wracają!!! Początkowo może to być godzina czy pół. 

Później należy ten czas wydłużać. 

2. Drugą ważną rzeczą jest uczenie dziecka samodzielności. Przyzwyczajajmy go jak 

najwcześniej do samodzielnego jedzenia, ubierania, mycia rąk, korzystania z toalety. 

Przedszkolak, który jest w znacznym stopniu samodzielny  ma dużo łatwiej. Samodzielność 

oszczędza mu potencjalnego stresu w wielu przedszkolnych sytuacjach. Nauczmy zatem 

dziecko, czym są zasady. Pokażmy, że należy ich przestrzegać. Postarajmy się również, by 

życie dziecka miało swój stały rytm. Stałe pory posiłków czy snu ułatwiają mu 

funkcjonowanie, nawet poza przedszkolem. Gdy zaś do niego pójdzie totalnie nieoswojony    

z regułami, rutyną  i posłuszeństwem będzie mu ciężko się przystosować. Przecież życie 

przedszkolne to życie według schematu i zasad. 

3. Gdy nadejdzie ten wyczekiwany i ważny dzień wstańmy trochę wcześniej, by zrobić 

wszystko  bez pośpiechu. Poganianie dziecka i nerwy nastawią tylko dziecko negatywnie i nie 

będą sprzyjać przyjaznej atmosferze. 

4. Podstawowa zasada obowiązująca 1 września –     NIE KRZYCZMY NA DZIECKO !!! 

Gdy dziecko płacze - nie śmiejmy się z niego i tłumaczmy, że jest to nowa sytuacja dla 

wszystkich i je rozumiemy. Psychologowie radzą, żeby nie przeciągać pierwszego rozstania. 

Buziak i krótkie przytulenie wystarczą. Jednej rzeczy nie wolno robić pod żadnym pozorem – 

nie wolno wymykać się ukradkiem. Dziecko musi wiedzieć, że wychodzimy. Pomóc może 

zaprowadzanie dziecka przez pierwsze dni przez tatę. Dziecko jest mniej emocjonalnie z tatą 

związane, mniej przeżywa rozstanie. Można odbierać dziecko na początku, przez parę dni 

wcześniej. Jeżeli powiemy dziecku, że będziemy po obiedzie lub po podwieczorku to 

dotrzymajmy słowa. Nie zawiedźmy zaufania dziecka. 

5. Ale najważniejsze jest, by pozwolić dziecku na uczucia. Nie kwestionujmy ich („nie ma, 

o co płakać”), nie wyśmiewajmy („taki duży chłopiec, a tak płacze?”), nie przekupujmy („jak 

nie będziesz płakać, kupię Ci loda”). Jeśli dziecko płacze, to znaczy, że tego potrzebuje. 

Pozwólmy mu na łzy i towarzyszmy mu, przypominając, że jesteśmy obok. Małgorzata 

Stańczyk pisze o tym tak: „Zamiast uciszać, zachęcać: no nie płacz, dajmy łzom płynąć. Jest 

tylko jedna ważna rzecz: taki płacz potrzebuje być zaopiekowany. Nie chodzi o to, by dziecko 

wypłakało się i samo wróciło do równowagi”. 



Zakończenie procesu adaptacji 

Proces adaptacyjny trwa najczęściej około 6 tygodni, ale już po 2 tygodniach można 

dostrzec znaczne zmiany w nastawieniu i zachowaniu dziecka. Istnieją jednak wyjątkowe 

przypadki, w których dziecko nie jest gotowe do pójścia do przedszkola – to po prostu nie jest 

dla niego odpowiedni moment. Jeśli po pierwszym miesiącu sytuacja się nie zmienia, dziecko 

wpada w histerię i przerażenie, a w trakcie dnia nic nie jest w stanie odwrócić jego uwagi, 

warto się zastanowić, czy nie zrezygnować z posyłania go do przedszkola (zwłaszcza gdy 

dziecko nie ma jeszcze ukończonych trzech lat lub w jego życiu zaszło w ostatnim czasie 

więcej zmian). 

Dajmy dziecku prawo do przechodzenia adaptacji w swoim rytmie, niczego nie 

przyspieszajmy, za to spokojnie i konsekwentnie realizujmy codziennie ten sam scenariusz. 

Dziecko w końcu nauczy się, że każdego dnia idzie do przedszkola, ale też, że każdego dnia 

rodzice przychodzą po nie, by razem wrócić do domu. Tak jak mówi Joanna Hudy: „adaptację 

trzeba przejść od początku do końca w całości”, więc jeśli nie ma takiej konieczności i nie 

mówimy o sytuacji przedstawionej powyżej, nie warto jej przerywać, tylko spokojnie przez 

nią przejść. Im więcej spokoju, tym szybciej pojawią się efekty. 

 

Powodzenia! 

 

 


