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                 WRZESIEŃ 

      Pierwsze dni i tygodnie w przedszkolu za nami. Jak to zwykle bywa były przejściowe 

smutki, które trwają krócej lub dłużej, ale z czasem przechodzą. Niektóre dzieci uspokajały 

się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do sali, ponieważ absorbują je nowi koledzy, 

wielość zabawek.  

W tym roku sytuacja jest trudniejsza ze względu na pandemię koronawirusa. Rodzic nie mógł 

przebywać na terenie przedszkola, a dziecko nie może przynieść z domu ukochanej maskotki 

(ani innych zabawek!). Maluch może czuć się onieśmielone nowym miejscem i kolegami.  

Miejmy nadzieję, że teraz pójdzie już z górki. 

      Poznają przedszkole, panie i rówieśników, z którymi spotykają się codziennie. Czas 

spędzają  na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności 

samoobsługowych. Są pierwsze próby tańców, śpiewu. Lubią zabawy na placu zabaw. Po 

dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek. Dzieci 

potrafią jeść samodzielnie, nie znaczy to jednak, że w ogóle nie potrzebują pomocy. Czasem 

rozleje się kakao, czasem na podłogę spadnie widelec albo łyżka, a na spodnie wyleje się 

zupka, w razie potrzeby pani Beatka przebiera ubrudzone spodnie i koszulki. Jednak te 

stresujące początki dziecka w przedszkolu są chyba trudniejsze dla rodziców niż dla samych 

pociech. 

 

Wspólnie omówiliśmy „Kontrakt Misiów” 

1. BAWIMY SIĘ ZGODNIE 

2. NIE BIJEMY INNYCH DZIECI 

3. WSPÓLNIE SPRZĄTAMY PO ZABAWIE 

4. POTRAFIMY ZACHOWAĆ CISZĘ 

5. PAMIĘTAMY O MAGICZNYCH SŁOWACH 

 

Słowa piosenek i wierszyków do utrwalenia: 

Pożegnanie z mamą 
Mamo, to mój buziak – cmok! 

Bardzo dzielny ze mnie smok 

Nóżki idą tup, tup, tup- 

Do mojej sali -siup 

Wyliczanka 

Tu paluszek, tu paluszek 

Teraz pokazuje brzuszek. 

Tutaj rączka, a tu druga 

A tu oczko do mnie mruga, 
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Tu jest buźka, tu ząbeczki, 

Tu wpadają cukiereczki. 

Tu jest nóżka i tu nóżka, 

Chodź zatańczyć jak kaczuszka. 

Karuzela 

Karuzela rusza nie zgub kapelusza 

Mocno trzymaj się lwiej grzywy 

Świat się kręci dziwy, dziwy 

A my wszyscy bęc. 

 

 

Metody na ośmielenie nieśmiałka 

 

• Pomagaj maluchowi poznawać nowych kolegów. Dzieci 2–3-letnie dopiero uczą się 

nawiązywać kontakty na podwórku lub placu zabaw. Stwarzaj okazję do wspólnych zabaw, 

zapraszaj kolegów do domu. 

• Nie wyręczaj dziecka i nie mów za niego. Ale gdy wstydzi się obcych maluchów, szepnij 

mu na ucho, jak powinien do nich zagadnąć. 

• Nie przylepiaj etykietki. Nawet w żartach nie nazywaj dziecka nieśmiałkiem. Maluchy 

zwykle starają się być takie, jak widzą ich rodzice. 

• Nie lekceważ dziecięcych uczuć, łez, złości. Powtarzaj malcowi, że go kochasz. Każdy 

nieśmiałek wymaga szczególnej troski ze strony bliskich mu osób. 

 

 

Kilka spraw związanych z społeczną i emocjonalną dojrzałością trzylatka oraz pewne 

kwestie organizacyjne:  

 

 mowy dziecka: należy dążyć do tego, by dziecko mówiło w sposób zrozumiały dla 

otoczenia; rodzice nie powinni wyręczać dziecka w mówieniu, zgadywać jego potrzeb, niech 

mówi samo!  

Dorośli powinni mówić do dziecka wyraźnie, prostym językiem, unikając udziwnień  

i zdrobnień językowych. Warto również powoli eliminować ze słownika dziecka jego 

neologizmy, czyli zwroty, które samo stworzyło i tylko najbliżsi potrafią je zrozumieć.  

 spożywanie posiłków: proponujemy, aby zrezygnować z miksowania potraw, krojenia 

kanapek w „wagoniki”, należy zachęcać dziecko do samodzielnego zjadania posiłków  

( w tym gryzienia i przeżuwania potraw); warto zrezygnować z karmienia dziecka i poprosić, 

aby samo posługiwało się łyżką; zachęcać, aby piło napoje z kubka.  

 samoobsługa: w tej kwestii zachęcamy, aby pozwolić dziecku na samodzielne mycie 

twarzy i rąk; zwróciłyśmy uwagę jak ważne jest zgłaszanie na czas potrzeb fizjologicznych 

 i samodzielne korzystanie z toalety lub nocnika, ( warto podczas wakacji zrezygnować 

pampersów, – jeśli dziecko jeszcze je nosi). Zaproponowałyśmy, aby rodzice nie ograniczali 

chęci usamodzielniania się dziecka w zakresie ubierania się i rozbierania – im szybciej nauczy 

się tych czynności, tym wcześniej nie będzie uzależnione od pomocy innych i poradzi sobie 

samo.   

 ubiór: uczulamy rodziców, aby ubierać dzieci w niekrępującą ruchów odzież, łatwą do 

zdejmowania. Należy liczyć się z tym, że podczas zabaw, posiłków dziecko ma prawo 

pobrudzić się – ubrać, więc je tak, aby nie żałować ubrudzonej, zniszczonej odzieży. Warto, 

dać coś do przebrania dziecku, gdyby zdarzyła się mu jakaś „wpadka”. 

 

                                                                                                           Marzanna Czyżniak 


