
Pierwsze dni w przedszkolu! 

  „Dzieci rozwijają się najlepiej w miejscu w którym czują się bezpiecznie.” 

 W przedszkolu dziecko zdobędzie nowe umiejętności i sprawności. Zapewnie nabierze odwagi i 

wiary we własne siły. Nauczy się współpracy ze swoimi rówieśnikami. Ale zanim to się stanie czeka dzieci 

czas adaptacji.  

Rodzicu mamy dla Ciebie kilka rad jak pomóc Tobie i Twojemu dziecku przejść przez ten czas.  

Oto kilka rad: 

1. Rodzicu ważne jest to byś Ty był przekonany o słuszności tego, czy Twoje dziecko powinno iść 

do przedszkola i czy czujesz, że to jest dobre miejsce – dziecko wyczuwa Twoja niepewność     -

Dlaczego ja mam czuć się tutaj bezpiecznie jeśli moja mama/tata jest niepewna. 

2. Rodzicu, ważne jest byś miał zaufanie do Nauczycieli –Moja mama /tata im ufa, ja tez mogę im 

zaufać i czuć się tutaj bezpiecznie.  

3. Rodzicu w obecności dziecka wypowiadaj się w  sposób pozytywny o przedszkolu, 

nauczycielach, tym, co będzie się działo w grupie przedszkolnej –NIE STRASZ!- Mama mówi, że 

tu jest miło - chcę się przekonać o tym.  

4. W domu baw się w przedszkole, przećwicz pożegnanie. Baw się w to 

często utrwalaj w głowie dziecka codzienny schemat. Ustal z dzieckiem jak 

będzie wyglądać wasze pożegnanie. 

5. Pożegnania w przedszkolu niech będą krótkie.  

6. Przy rozstaniu życz dziecku „miłego dnia” „ Udanej zabawy”- dziecko 

będzie wiedziało, że jest to miejsce gdzie jest miło i może się  świetnie bawić.  

7. Wspieraj samodzielność dziecka. 

8. Opowiadaj o tym dziecku, jak będzie w przedszkolu,  jak będzie 

wyglądać droga do przedszkola, jak będzie wyglądać pożegnanie, co będziecie 

robić po. 

9. Zarezerwuj sobie czas na spokojne wejście do przedszkola. 

10. ODCZARUJ PŁAKANIE. Uświadom siebie i dziecko, że płacz jest 

czym naturalny, nie zabraniaj mu tego, jeśli będzie płakać ucałuj przytul, 

powiedz co czuje  i życz udanej zabawy. To naturalne, że dziecko płacze, 

tak reagują  na nową sytuacje. 3- latki są labilne emocjonalnie mogą 

płakać a za chwile śmiać się i świetnie się bawić. 

11. Bądź pewny i spokojny. Przytulaj kiedy tego potrzebuje. 

12. Nie wyśmiewaj, nie obiecuj nagród za chodzenie do przedszkola, 

nie porównuj z innymi dziećmi. 

13. Dotrzymuj obietnic – Jeśli umówiłeś się, że przyjdziesz po obiadku bądź po 

obiadku. Dzięki temu Twoje dziecko będzie Ci ufać i miało pewność, że zawsze po nie 

wrócisz. 

14. Pamiętaj po przedszkolu-  „3 MINUTY DLA DZIECKA”. 

Rodzice to ważny moment dla Was. Pojawić się może wzruszenie, łzy oraz stres. Te 

wszystkie uczucia są normalne i każdy rodzic je przeżywa. Pamiętajcie nie jesteście 

sami! 


