
KILKA SŁÓW O ADAPTACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

          Szanowni Państwo, zaprowadzając swoje dziecko po raz pierwszy do przedszkola 
zastanawiacie się jak Wasze dziecko zaklimatyzuje się w nowym środowisku. Bowiem 
przekroczenie progu przedszkola przez dzieci 3 – letnie to moment, w którym rozpoczyna ono 
życie w dwu środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Zatem Wasze obawy są jak 
najbardziej zrozumiałe i słuszne. Zwróćcie jednak uwagę na to, że przede wszystkim to 
Wasze dziecko musi stawić czoła nowemu wyzwaniu. Państwo jako rodzice, my jako 
wychowawcy mamy za zadanie dołożyć wszelkich starań, by adaptacja dzieci w przedszkolu 
przebiegała najłagodniej jak się da. Trzeba abyśmy spróbowali wczuć się w rolę dziecka, by 
je zrozumieć, a następnie mądrze dostosować metody i sposoby, aby pomóc dziecku w 
przystosowaniu się do nowego rytmu życia, innego niż to, które dzieci doświadczyły 
dotychczas. Pamiętajmy również o tym, że u każdego dziecka proces adaptacyjny przebiega 
inaczej. Każde z dzieci to odrębna, wyjątkowa osoba. Piszemy o tym, aby ustrzec Państwa 
przed porównywaniem dzieci, że jedno już nie płacze, a drugie jeszcze tak. Każde z Państwa 
dzieci potrzebuje innego czasu do zaklimatyzowania się w przedszkolu. 

Starając się zrozumieć dziecko trzeba uświadomić sobie, że trzylatek oderwany od bliskich 
boi się, że stanie się coś strasznego np. będzie na zawsze zostawiony w przedszkolu, że mama 
po niego nie przyjdzie, jeśli pójdzie na spacer mama go nie znajdzie. Dziecko w wieku 
przedszkolnym nie ma poczucia czasu. Mówienie dziecku „mama przyjdzie za 5 godzin” jest 
przez dziecko niezrozumiałe, wręcz brzmi jak „wieczność”. Starajmy się tłumaczyć dziecku 
kiedy po nie przyjdziemy wykorzystując stały rytm dnia w przedszkolu np. „odbiorę Cię po 
obiedzie, po podwieczorku”. Nigdy nie oszukujemy! Mówimy zgodnie z prawdą, ponieważ 
dzieci szybko pamiętają rytm życia przedszkolnego.  

Kolejną sytuacją utrudniającą adaptację dziecka w przedszkolu jest fakt, że niektóre dzieci 
mówią bardzo słabo lub niewyraźnie bo ma kłopoty z porozumiewaniem się z otoczeniem. 
Czasami nie rozumie co się od niego wymaga, w domu często wszystko jest 
podporządkowane dziecku: słowa, gesty, mimika. Pani w przedszkolu używa innych słów, 
gestów, inaczej się uśmiecha. Zatem dajmy sobie czas na to, by dzieci nabrały zaufania do 
wychowawców, a wychowawcy „nauczyli” się dzieci. Mówmy o wszystkich ważnych 
sprawach dotyczących dziecka nauczycielkom, co ułatwi im relację z Waszym dzieckiem.  

Największą trudność sprawia dziecku samoobsługa. Dziecko wyręczane przez rodziców czuje 
się zupełnie zagubione a nawet przerażone, w sytuacji kiedy wymaga się od niego chociaż 
częściowych umiejętności samoobsługowych. Pozwalajmy więc w domu dziecku na 
samodzielność, systematycznie jej uczmy.  

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego 
życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, których 
jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach. 
Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia  i zaspokajania potrzeb, do czego 
dołączają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej. 
Niesie to za sobą większe napięcie emocjonalne. W tym okresie dziecko uczy się nowej dla 
siebie roli przedszkolaka.         

Przedszkole jest placówką, której zadaniem jest pomoc rodzicom w wychowywaniu oraz 
przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 



Dziecko trzyletnie przychodząc po raz pierwszy do przedszkola, pomimo spotkania tu 
życzliwych mu osób odczuwa nadal silną więź emocjonalną z mamą i innymi domownikami. 
Nowa sytuacja staje się więc niezwykle trudna dla dziecka, gdyż po trzyletnim pobycie z 
mamą przychodzi moment, gdy nagle musi się z nią rozstać. Musi rozstać się z osobą, która 
była dla niego ostoją bezpieczeństwa, była w każdej potrzebie i na każde zawołanie. Ta nowa 
sytuacja, nowe warunki, nowe otoczenia budzą w dziecku niepokój, niepewność, a nawet 
strach. 

Udane włączenie go do grupy przedszkolnej ma ogromne znaczenie dla dalszego jego 
rozwoju. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju 
dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach 
ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

Przedszkole jest środowiskiem społecznym, które dostarcza dziecku bardzo wielu nowych, 
silnych bodźców. Panują w nim zazwyczaj inne zasady niż w domu. Nie ma mamy, taty a 
nauczyciel ma pod swoją opieką grupę dzieci, nie tylko jedno konkretne. Trzeba dzielić się 
zabawkami, podawane są najczęściej inne posiłki niż mama przygotowywała w domu, trzeba 
też czasami podporządkowywać się do konkretnych sytuacji. Dziecko 3-letnie z przyczyn 
rozwojowych, nie ma ukształtowanych jeszcze mechanizmów adaptacyjnych i dlatego proces 
ten przebiega często z trudnościami, dzieci źle znoszą rozłąkę z rodzicami i długo 
przyzwyczajają się do nowych warunków.  Rozwój małego dziecka odbywa się małymi 
krokami, jednak każdy krok w przód możliwy jest dzięki zapewnieniu mu podstawowej 
potrzeby, poczucia bezpieczeństwa, którą to zapewnia mu rodzina. 

Celem podejmowanych przez przedszkole działań jest dostarczenie dziecku przyjemnych 
przeżyć związanych z przedszkolem, aby dziecko wkraczało w nasze progi pozytywnie 
nastawione, ufne i nie reagowało lękiem. 

Bardzo ważnym czynnikiem w adaptacji dziecka do nowej sytuacji życiowej jest współpraca 
między nauczycielkami a rodzicami. Rodzice i nauczyciele powinni wymieniać się 
informacjami o dziecku nawzajem: mówić o zachowaniach w przedszkolu oraz o 
zachowaniach dziecka w domu. To pozwoli na podjęcie wspólnych działań, które ułatwią 
dziecku przystosowanie się do nowego środowiska. Trzeba także okazywać dziecku dużo 
zrozumienia i cierpliwości! 

Kilka rad dla rodziców, których dzieci idą pierwszy raz do przedszkola: 

- nie składamy obietnic, których nie możemy wypełnić zatem nie mówimy dziecku, że 
przyjdziemy po nie wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, 
straci do nas zaufanie 

- nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem np. „tam Cię nauczą …itd.” 

- stosujemy w przedszkolu krótkie pożegnanie; kiedy je przedłużamy robimy dziecku 
nadzieję, że jednak weźmiemy je do domu, potem dzieci cierpią dłużej  

- pozwalamy dziecku zabrać cząstkę domu do przedszkola (np. ulubioną przytulankę) 

 - wdrażamy dziecko do przestrzegania umów i zasad 



- przyzwyczajamy do samoobsługi, pozwalamy dziecku samemu załatwić potrzeby 
fizjologiczne, myć ręce, ubierać się 

- przygotowujemy dziecku wygodny strój do samodzielnego ubierania się, który można 
pobrudzić pastelami czy farbami 

- starajmy się nie okazywać dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, 
przekazujemy mu wtedy swoje lęki (dzieci to wyczuwają) 

- nie przekupujemy dziecka, jest to krótkowzroczne i uczy malucha niewłaściwych zachowań 
i przyzwyczajeń  

- niech codzienną nagrodą za „grzeczne” pożegnanie będzie wspólnie spędzony czas na 
zabawie 

- od progu nie przepytujemy malucha „co było w przedszkolu”, dajemy mu czas aby odpoczął 
i sam chciał podzielić się swoimi przeżyciami 

- wszelkie trudności i zmiany zachowania dziecka zgłaszamy wychowawczyni – ona spędza z 
nim najwięcej czasu i może o tym powiedzieć coś więcej 

- nie rzucajmy słów na wiatr - w ramach zachęcania dziecka do przedszkola nie obiecujemy 
rzeczy, których nauczycielki nie są w stanie spełnić 

- dajemy dziecku i sobie czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji 

- w domu kształtujemy pozytywny obraz przedszkola 

- pozostawiajmy dziecko w przedszkolu mając przeświadczenie, że ma tu najlepszą opiekę 
zapewnioną przez doświadczoną i kreatywną kadrę pedagogiczną 

Opracował: Zespół do spraw opieki i wychowania. 

 


