
 

Aby ułatwić dziecku wejście w rolę przedszkolaka: 

 

         Przedszkole, nawet w porównaniu z najbardziej   kochającą babcią, która mogłaby zaopiekować się 

wnukiem, ma liczne zalety. Między innymi: 

 

 uczy  i motywuje do samodzielności - maluch ćwiczy ubieranie się i rozbieranie, korzystanie z toalety,  

jedzenie łyżką, widelcem, wycieranie nosa, wiązanie butów. W domu chętnie jest wyręczany, w przedszkolu 

z czasem musi sobie radzić sam. 

 rozwija ruchowo - rytmika, gimnastyka, ćwiczenie sprawności rąk, tańce, zawody sportowe, zabawy na  

przyrządach na placu zabaw, pozwalają na wyładowanie energii, rozwijają zmysł równowagi, orientację 

przestrzenną, ćwiczą sprawność fizyczną, rozwijają dużą i małą motorykę  

 rozwija społecznie - we wspólnych zabawach, także naśladując kolegów, dziecko może pomagać innym,  

przeżywać pierwsze waśnie i pierwsze przyjaźnie. Dowiaduje się w praktyce, co to współdziałanie, ustępstwo, 

kompromis,  

 przygotowuje do szkoły - dziecko w zabawie  nie tylko rozwija się intelektualnie, ale uczy się także  

koncentracji, sprzątania po sobie, dokańczania rozpoczętych zadań, spełniania poleceń, ponoszenia konsekwencji 

swoich zachowań,  

 rozszerza horyzonty – przedszkolak poszerza zasób swojej wiedzy,  poznaje nowe, ważne dla niego  

dorosłe osoby, które w wielu sprawach mogą stać się do niego wzorcami. Uczy się w ten sposób, że można ufać 

nie tylko mamie i tacie czy babci.  

 

Dla małego dziecka przedszkole jest jednak nowym środowiskiem, do którego musimy pomóc Mu się 

przystosować. Doświadczenia społeczne związane z przekroczeniem progu przedszkola, często mają wpływ na 

dalsze życie dziecka . Otoczone dotychczas troską i uwagą rodziny nagle znajduje się w miejscu, gdzie wszystko 

jest  inne: przedmioty, osoby, rytm dnia. Dzieci reagują różnie – jedne zaciekawieniem, inne niepokojem . Różnią 

się też między sobą poziomem zdolności przystosowawczych. Część z nich adaptuje się do przedszkola łatwo, ale 

są też dzieci mające przejściowe problemy z adaptacją.  

 

Aby ułatwić dzieciom wejście w rolę przedszkolaka, dobrze jest dużo wcześniej podjąć przygotowania 

w tym kierunku: 

 

 Kiedy zapada decyzja o wysłaniu dziecka do przedszkola warto już wcześniej pracować nad niektórymi  

umiejętnościami jak: radzenie sobie z czynnościami samoobsługowymi (jedzenie, mycie, ubieranie się wycieranie 

pupy), zgłaszanie swoich potrzeb – te czynności są do opanowania przez małe dziecko, o ile pozwoli mu się w 

domu na naukę. Zredukuje to znacznie stres i niepewność. 

 Należy  również wcześniej pomyśleć o naturalnych sposobach podniesienia odporności poprzez 

zapewnienie możliwości jak najczęstszego ruchu na świeżym powietrzu, właściwym doborze  ubrań – nie 

przegrzewaniu dziecka oraz właściwej diecie (ograniczyć słodycze, zwiększyć ilość warzyw i owoców) 

 Duże znaczenie ma też wdrażanie dzieci od najmłodszych lat, do przestrzegania norm współżycia  

społecznego, przede wszystkim niepozwalanie na agresywne zachowania w stosunku do domowników – 

zachowania sprzeczne z ogólno przyjętymi  zasadami są nie do przyjęcia w przedszkolu i są źródłem stresu dla 

dziecka i pozostałych dzieci 

 Rodzice muszą być przekonani, że pójście do przedszkola jest decyzją najlepszą zarówno dla nich jak i dla  

dziecka. Jeżeli chcecie, aby dziecko przyjęło Waszą decyzję z ufnością nie możecie okazać mu wahania 

i wątpliwości. Nie należy zadawać pytań typu „Chcesz chodzić do przedszkola? Chcesz się bawić z dziećmi 

w przedszkolu?” To dorośli mają decydować o tym co jest dla niego dobre. Trzeba dziecko oswoić z myślą 

o przedszkolu tłumacząc; „Mama chodzi do pracy, tatuś też chodzi do pracy, siostra chodzi do szkoły, a ty teraz 

będziesz  chodzić do przedszkola” 

 Opowiadając dziecku o przedszkolu proszę przekazywać tylko pozytywne komunikaty: „W przedszkolu  

jest dużo dzieci, które bawią się kolorowymi zabawkami”,  „W przedszkolu jest bardzo wesoło i przyjemnie, 

dlatego wszystkie dzieci lubią chodzić do przedszkola i ty też tam będziesz już mógł chodzić”. Zdarza się, że 



rodzice straszą przedszkolem i nauczycielem, mówiąc: „ Nie chcesz, to nie jedz, jak pójdziesz do przedszkola to 

pani cię wszystkiego nauczy – jedzenia też”. „Zobaczysz, jak pójdziesz do przedszkola, to migiem będziesz 

zbierał zabawki i nikt ci nie pomoże”. „Już niedługo, jak pójdziesz do przedszkola, to pani nauczy cię  

posłuszeństwa.” Tego typu uwagi niepotrzebnie wywołują dodatkowy stres utrudniający pierwsze kontakty 

z nauczycielem i nasilają niepokój. 

 Wyposażcie dziecko w wygodne ubranie. Spodnie na gumce, buty na rzepy, sweterek wkładany przez  

głowę nie będą stanowiły dodatkowego utrudnienia podczas rozbierania i ubierania.  

 Rozstanie może ułatwić zabranie do przedszkola ulubionego pluszaka, należy jednak pamiętać  

o niedawaniu malutkich maskotek, które łatwo zgubić, bo to wywoła falę rozpaczy, ani innych atrakcyjnych 

zabawek – nauczyciel skupia swoją uwagę na dzieciach i nie może pilnować dodatkowo zabawek. 

 Postarajcie się tak zorganizować poranek, by starczyło czasu na przytulanie, wyszeptanie do ucha „kocham  

cię", krótkie, czułe pożegnanie.  

 Pożegnanie dziecka powinno się odbywać bez pośpiechu, ale również bez zbytniego przedłużania czasu  

rozstania. Pobyt mamy w sali też nie zmienia sytuacji. Dziecko na chwilę uspokaja się, a gdy nie widzi mamy, (bo 

już wyszła), zaczyna ponownie płakać. Robią to i inne dzieci, które dotychczas były spokojne, wymuszając na 

swoich rodzicach również towarzyszenie im na sali przedszkolnej – taka sytuacja bardzo zaburza  proces 

adaptacji.  Lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka pod opieką nauczyciela, który na  pewno 

zainteresuje  malca czymś ciekawym, zachęci do wspólnej zabawy. Najczęściej płaczące dziecko po kilku 

minutach oswaja się z otoczeniem i zaczyna „rozrabiać".  

 Nie należy pytać dziecka „Czy mogę już iść?” – to rodzice muszą podjąć stanowczą decyzję o odejściu.  

Nie mówcie również „Nie bój się – zostań” – dziecko wtedy myśli „Oj, to tutaj będzie coś groźnego”, zaczyna się 

bać rozglądając się i szukając tych groźnych sytuacji.  

 Jeżeli macie problemy z pozostawieniem dziecka, bardzo ten fakt przeżywacie, jesteście niespokojni  

i pewni obaw – podświadomie przekazujecie te obawy i uczucia maluchowi. Dobrze jest przekazać wtedy ten 

obowiązek osobie spokojnie podchodzącej do rozstania 

 Nie naciskajcie zbytnio  na  dziecko w kwestii zjadania wszystkich posiłków. Gdy miną pierwsze stresy  

a dziecko nie ma alergii na pokarmy, będziemy je delikatnie  zachęcać do próbowania i  zjadania różnych potraw. 

Często dzieci  zapominają, że nie lubią czegoś i w towarzystwie rówieśników zjadają wszystko.  

 Ważne jest dostrzeganie od pierwszych dni nawet najmniejszych sukcesów dziecka i niepodnoszenie  

ewentualnych porażek do rangi problemu – proszę je potraktować jako sytuację przejściową, nad którą należy 

popracować.  

 Proszę nie rozmawiać w pierwszych dniach z dzieckiem i przy dziecku o wątpliwościach, dotyczących  

 przedszkola. Rozmowy  na temat minionego dnia są jak najbardziej wskazane, ale proszę nie wypytywać zbyt 

natarczywie, co się wydarzyło – niechcący można obudzić w dziecku nieuzasadnione obawy. Pozwólcie dziecku 

mówić o tym, co dla niego jest ważne i o czym chce Wam powiedzieć.  

 Małe dziecko szybko się męczy z powodu nadmiaru wrażeń. W pierwszych dniach pobytu dziecka  

w przedszkolu lepiej odbierać dziecko wcześniej, stopniowo wydłużać czas pobytu. W swoim postępowaniu 

należy być konsekwentnym. Proszę nie zabierać go później, niż ustalona godzina. Dzieci bardzo przeżywają takie 

zmiany i płaczą, a co najważniejsze tracą do opiekunów zaufanie 

 

 

              Okres pobytu w przedszkolu jest jednym z najważniejszych etapów w życiu dziecka i wywiera istotny 

wpływ na Jego rozwój. Zróbmy wszystko, aby był to jeden z najbardziej radosnych etapów, dający dobry start 

w nieznaną, ale piękną przyszłość. 

 

 
 


