
KĄCIK DLA RODZICÓW 

 

Serdecznie witam po wakacjach wszystkich rodziców, 

szczególnie rodziców nowo przyjętych dzieci. Do nich właśnie 

chciałabym skierować słowa dzisiejszego tekstu. To ich 

maluchy przeżywają teraz trudny okres adaptacji  

do przedszkola. Niektóre z nich przychodzą już uśmiechnięte, 

inne mimo smutnego rozstania z rodzicami bawią się radośnie  

a jeszcze inne bywają trochę zgubione, momentami tęskniące  

i czekające na powrót mam. 

Powinniśmy pamiętać, że każdy człowiek, bez względu  

na wiek, potrzebuje jakiegoś czasu na przystosowanie się  

do nowych warunków. W tym czasie poszukuje sposobów 

rozwiązania swoich problemów (trudności) a wyraża się  

to różnymi zmianami w jego zachowaniu. Bądźmy więc 

cierpliwi i dajmy czas dzieciom na pełne zaakceptowanie nowej 

sytuacji, jednocześnie wspierając je. 

Większość naszych maluchów miało okazję odwiedzać 

przedszkole jeszcze przed wakacjami. Poznały panie, 

pomieszczenia, bawiły się razem z innymi dziećmi. Takie 

kontakty są bardzo ważne nie tylko dlatego, że dziecko  

ma okazję „oswojenia się” z nowym miejscem i czuję się choć 

trochę bezpieczniejsze później. Ważne jest również to,  

że ma ono okazję do kontaktów społecznych; poznaje nowe 

osoby, może je obserwować i próbować porozumiewać się. 

Wchodzi w większy krąg relacji społecznych niż jego własna 

rodzina. Wszelkiego rodzaju kontakty z innymi ludźmi, czy  

to będą dzieci z podwórka, czy znajomi, krewni rodziców oraz 

ich dzieci, zwiększają doświadczenia i umiejętności społeczne 

naszych pociech.  

Wiadomo, że dziecko jest zorientowane na kontakty  

z drugim człowiekiem od urodzenia a aktywność małego 

dziecka jest zdominowana przez różne formy komunikowania 

się z osobami a nie z przedmiotami. Tak więc poszerzanie przez 

dziecko swojego społecznego środowiska życia jest procesem 

naturalnym. 

Piszę to między innymi po to, by zmniejszyć ewentualne 

rozterki i obawy rodziców dotyczące celowości posłania 

dziecka do przedszkola. Pamiętajmy, że nasze nastawienie 

emocjonalne jest „odczytywane” bardzo dokładnie przez dzieci 

i powielane. Jeżeli my będziemy zostawiać dziecko  

w przedszkolu bez obaw i lęków, mając zaufanie  

do wychowawczyni i współpracując z nią to dziecko również 

będzie spokojniejsze. 

W procesie adaptacji dziecka do przedszkola ważną rolę 

odgrywa jego samodzielność oraz wiara w swoje możliwości  

i umiejętności. Poczucie „ja umiem sam…” (ubrać, umyć, 

poszukać, zapytać, pomóc, otworzyć, sięgnąć) daje dziecku 

większą pewność siebie, niezależność od dorosłych. Nie czuje 

się ono wówczas tak bardzo bezradne i zagubione. Śmielej 

porusza się po nowym terenie, łatwiej nawiązuje kontakty  

i szybciej przystosowuje się do przedszkola. Uczymy więc 

dzieci samodzielności i okazujemy dumę ze zdobywanych 

przez nie umiejętności. 

Ważne jest również to, by zapewnić maluchom spokojny, 

uporządkowany rytm dnia oraz przeznaczyć czas na wspólny 

spacer i czytanie bajek. Chaos, pośpiech, popędzanie, brak 

cierpliwości potęgują tylko zagubienie dziecka w nowej 

sytuacji jaką jest jego pójście do przedszkola a mamy do pracy.  

Proponuję również zredagowanie wspólnie z dzieckiem 

małej książeczki, na której będzie narysowany po jednej stronie 

plan dnia w przedszkolu a po drugiej równolegle plan dnia 

rodzica, np. gdy dziecko je obiadek mama siedzi  

w samochodzie i jedzie do przedszkola po syna, córkę. 
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