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TO JUŻ CAŁKIEM NIEDŁUGO! CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO
DO TAK DUŻEJ ZMIANY.

Drogi Rodzicu, już połowę sukcesu zagwarantuje Nam optymistyczne
podejście, dlatego uwierz, przedszkole to dobre miejsce dla Twojego
dziecka. Często rozmawiaj z dzieckiem na temat przedszkola,tego co go
tam czeka, lecz nie upiększaj rzeczywistości, ale też i nie strasz mówiąc "w
przedszkolu Panie Cię nauczą..."- to zniechęci każdego. 
Wytłumacz maluchowi, że będzie się nim opiekować Pani, ale nie jest
wszechwiedząca, trzeba się do niej samemu zgłosić i powiedzieć, czego się
potrzebuje. Może pobawicie się w przedszkole? Podczas zabawy wspomnij,
że przedszkole jest miejscem dla dzieci,a nie dorosłych, więc nie możesz
tam z Nim zostać. 
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CO MOGĘ ZROBIĆ ŻEBY BYŁO ŁATWIEJ?

Rodzicu będąc jeszcze w domu możesz pomóc swojemu dziecku przy
pierwszych krokach stawianych w przedszkolu . 
Naucz swoją pociechę samodzielności. Dzieci o wiele lepiej radzą sobie
podczas pierwszych dni, kiedy potrafią same się ubrać (ubranie wierzchnie,
obuwie oraz kolejne części garderoby po skorzystaniu z toalety), posługiwać
sztućcami, wykonać codzienną toaletę (mycie rąk, zębów). Dzięki temu nie
muszą czekać, aż Pani im pomoże, tylko szybko ruszyć do zabawy i
poznawania świata.
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PRZED "WIELKIM DNIEM"

Proponuję na tydzień przed dokonać zakupów. Co potrzebujecie? Cała
lista znajduje się na końcu e-booka.

W PRZEDDZIEŃ

W przeddzień wspólnie przygotujcie wszystko co potrzeba. Przygotujcie
ubrania na następny dzień, spakujcie plecak/worek z potrzebnymi
rzeczami.
Rodzicu przypomnij Maluchowi jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień, ale
nie "wałkujcie" tematu zbyt długo. 
Przedszkolak na pewno będzie podekscytowany, więc trudno będzie mu
zasnąć. 



PORANEK

Ten dzień trzeba zaplanować i się na niego przygotować. Nie będziemy
owijać w bawełnę, ten dzień będzie ciężki, ale damy radę :)  Wstańcie
rano z lekkim zapasem, żeby się nie śpieszyć, zjedzcie śniadanie, weźcie
potrzebne rzeczy i w drogę. Tego dnia lepiej zarezerwować sobie więcej
czasu. Ucząc się poprzez doświadczenie, osobą, która pierwszy raz
zaprowadzi dziecko do przedszkola powinien być bardziej stanowczy i
opanowany rodzic.  Dlaczego? Niepokój rodzica bardzo szybko odbije się
na dziecku. Nawet najbardziej przygotowany przedszkolak tego dnia
będzie przepełniony emocjami, a w tym dniu Maluch musi mieć w Was
oparcie. 
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GODZINA ZERO

W przedszkolu na głównej tablicy przy wejściu wisi lista dzieci
przydzielonych do konkretnych grup, w tym miejscu dowiecie się do
jakiej sali macie dotrzeć. Na drzwiach sali wisi lista znaczków-
poszukajcie swojego :) 

Przed salą w szatni pomóż rozebrać się maluchowi. Zapewnij go,że
wrócisz, ale nie okłamuj go, ani nie mów, że będziesz czekać na
korytarzu. Nie przeciągaj momentu rozstania- im dłużej trwa
pożegnanie, tym trudniej dziecku się uspokoić. 
Przygotuj się, że rozstanie może być przykre. Maluch może płakać,
krzyczeć, kurczowo się ciebie trzymać, nie ulegaj chęci zabrania dziecka
z przedszkola, NIE PODDAWAJ SIĘ! 
Jeśli wzruszony łzami, zirytowany tupaniem, zdecydujesz się zostawić
dziecko "jeszcze ten jeden dzień", to dasz sygnał dla młodego
inteligenta, że tym sposobem może coś zdziałać. 

Dziecko do sali powinno wejść na własnych nogach. Nie stawiajmy
nauczyciela w pozycji "wyrywającego z objęć". Po wejściu dziecka do
sali, nie zostawaj w niej, ani na korytarzu,  w ten sposób odbierasz mu
możliwość nawiązania bliskiej relacji z nauczycielami jak i z
rówieśnikami. 
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PIERWSZE DNI, TYGODNIE, MIESIĄCE

Proponujemy, jeżeli to możliwe, by przez pierwsze dni zabierać dziecko
nieco wcześniej,najlepiej po obiedzie (przed leżakowaniem), jeśli nie ma
takiej możliwości to po podwieczorku. Bardzo stresujące jest dla
malucha sytuacja, gdy większość poszła do domu, a on sam jeszcze nie.
Pobyt dziecka w przedszkolu wydłużamy stopniowo. 

Gdy już odbierzesz dziecko, nie wypytuj na siłę, Maluch Ci wszystko
opowie, zapewne w domu, kiedy będzie gotowy :). Wtedy zauważ co
sprawiło mu radość i ciesz się razem z nim. Pozwól dziecku na skargi,
lecz ich nie wyolbrzymiaj, podkreśl pozytywy. 

Kolejne tygodnie mogą okazać się trudniejsze niż ten pierwszy.
Dlaczego? Maluch już wie co go czeka, rozstania są trudne. Nie
odprowadzaj dziecka na ostatnią minutę, zostaw sobie zapas czasu przed
dojazdem do pracy. Zbytnio nie przedłużaj pożegnań, ustalcie sobie
schemat rozstania np. żółwik, przytulas, całus, "Baw się dobrze". 

We wrześniu, choć trudno w to uwierzyć, dzieci przyzwyczają się do
rozłąki w związku z tym protesty słabną. Jeśli adaptacja przebiega
pomyślnie to pojawią się pierwsze przyjaźnie. 
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LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH

kapcie (najlepsze materiałowe ze sztywną piętą)
poduszka (tak dzieci leżakują w przedszkolu)
ulubiony pluszak (pomoże szczególnie w pierwszych dniach, jeśli
pozwolą na to zalecenia GIS, informacje pojawią się na stronie
przedszkola) 
2x zestawy ubrań na zamianę 
2x chusteczki higieniczne (kartonik)
1x chusteczki nawilżane 
szczoteczka do zębów 
pasta do zębów 

Prosimy, aby każdy z przedmiotów był podpisany imieniem i
nazwiskiem dziecka.
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Rodzicu, jeżeli coś cię niepokoi zapytaj wychowawcy. 



Mamusiu, Tatusiu!
W³aœnie zosta³em przedszkolakiem.

Co to oznacza? Kochani Rodzice, ju¿ Wam wyjaœniam!

- potrzebuję wygodnych ubranek: takich, w których będzie mi wygodnie
w zabawach oraz które sam ściągnę i ubiorę po spaniu lub toalecie

- poproszę też o zestawy zapasowych ubranek (i bielizny), czekających w szafeczce. 
Wiecie - czasem pędzel z farbą nie trafi w kartkę, a zupa udekoruje bluzkę, 

czasem zgubię drogę do toalety lub zapomnę o niej świetnie się bawiąc

- lubię podpisane ubranka i buciki - gdy zapomnę co do mnie należy, pani pomoże
mi odnaleźć moje zguby

- przydadzą mi się wygodne kapcie: ze sztywną podeszwą, w dobrym rozmiarze,
wygodne i chroniące przed wywrotką - wiecie, czasem lubię pobiegać z kolegami, 

a w zbyt luźnych kapciach łatwo o wywrotkę!

                 - przydadzą mi się chusteczki - mokre i suche, w końcu jestem 
             eleganckim przedszkolakiem i muszę dbać o swój nosek!

                    

 

- miło być punktualnym: jestem jeszcze malutki
 i nie lubię się spieszyć. Wyjdźmy z domu
 wcześniej, tak, żebyśmy się nie spóźnili. 

Tyle zabaw czeka na mnie w przedszkolu!

- nie martwcie się: jestem niewątpliwie niesamowiecie 
dzielnym brzdącem, ale może przytrafić się tak, że kilka łez

 popłynie mi z oczu przy pożegnaniu. 
Bez obaw, to normalne! W końcu jestem jeszcze malutki :)

Mpani        onia.pl



–

CO POMAGA CO UTRUDNIA 

 Nie poganiaj dziecka 

 Pożegnaj je jeden raz 

 Rozmowę z dzieckiem przeprowadź w domu 

 Szybko opuść salę 

 Kilkukrotne żegnanie dziecka 

 Długie rozmowy przed salą 

 Stanie w drzwiach i obserwowanie dziecka 

 

CO POMAGA CO UTRUDNIA 

 Umów się z dzieckiem na sposób pożegnania i 

stosuj go, np. „buziak, przytulas, piąteczka i idziesz 

do pani” 

 Rutyna pozwala dziecku powoli nabierać 

kontroli nad sytuacją, a rodzicowi kontroli nad 

czasem potrzebnym  na pożegnanie 

 Chaos i pośpiech, który rodzi się, gdy rodzic 

nagle urywa pożegnanie z dzieckiem, spiesząc się 

np. do pracy 

CO POMAGA CO UTRUDNIA 

 Uśmiech rodzica 

 Radosny i pewny głos 

 Miłe życzenia: „Dobrej zabawy!”, „Miłego 

dnia”, „Baw się dobrze” – dzięki temu dziecko wie, 

że przedszkole to miejsce, gdzie miło spędzi czas i 

można się tam bawić 

 

 Słowa współczucia: „Przykro mi, ale muszę iść”  

- to sugeruje, że dziecko znajduje się w 

przedszkolu za karę 

 Przeprosiny: „Przepraszam, ale musisz tu zostać” 

– to sugeruje, że przedszkole jest czymś 

nieprzyjemnym 

 Pocieszanie: „Nie bój się” – to sugeruje, że 

jednak jest się czego bać 

 Współczucie, żal  i strach w głosie rodzica – 

strach rodzica to gwarancja strachu u dziecka 

CO POMAGA CO UTRUDNIA 

 Szczerość ze strony rodzica 

 Dotrzymywanie obietnic, np. „Przyjdę zaraz po 

twoim obiadku”, „Dzisiaj po przedszkolu 

pójdziemy razem na plac zabaw”, itp. 

 

 Kłamstwa: „Mama wróci po coś do auta i za 

chwilę po ciebie przyjdzie” - dziecko czuje się nie 

tylko smutne, ale i oszukane, co sprawia, że boi 

się bardziej 

 Ucieczka rodzica: wychodzenie z sali bez 

pożegnania, gdy dziecko odwróciło swoją uwagę 

przy zabawie – dziecko szybko zorientuje się, że 

mamy nie ma i będzie czuło się zdezorientowane, 

a to potęguje strach i niepokój 

 Nie dotrzymywanie umów zawartych z 

dzieckiem: „Po przedszkolu odbierze cię mama”, 

„Będę zaraz po leżakowaniu” 

 

CO POMAGA CO UTRUDNIA 

 Dużo czasu spędzanego z dzieckiem 

 Spokój rodzica, czułość i ciepłe słowa 

 

 Poganianie dziecka 

 Straszenie: „Jak nie wejdziesz do sali, zabieram 

twojego misia do domu” 

 

CO POMAGA CO UTRUDNIA 

 Dziecko przyprowadzone na własnych nogach 
 Dziecko na rękach rodzica, które trzeba zrywać z 

rąk mamy 

Wiemy, że powierzają nam Państwo swój najcenniejszy skarb. Będziemy się o niego troszczyć!  

http://panimonia.pl 


