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WYCHOWANIE debiut w przedszkolu

Ta zasada idealnie sprawdza się w sytuacji, 
gdy dziecko zaczyna chodzić do przedszkola.

nowa ne umie jęt ności. Gdy więc dziec ko
ma do świad cze nia w prze by wa niu po za
do mem bez ro dziców, bę dzie mog ło wy -
ko rzy stać je w przed szko lu. 

Je śli maluch po tra fi sa mo dziel nie umyć
i wy trzeć rą czki, sa mo dziel nie zjeść ob iad,
za ło żyć spod nie i bu ty, ła twiej mu bę dzie
się od na leźć w no wym miej scu. Je śli spo -
tyka się z in ny mi dzieć mi, ba wi się na
placach za baw, cho dzi do klu bu ma lu cha,
jest za pra sza ne do ko le gi, ma wię ksze szan -
se na na wią za nie uda nych re la cji z in ny mi
dzieć mi w gru pie. 

Ro dzi ce nie po win ni być jed nak za sko -
cze ni, gdy oka zu je się, że to, co dziec ko
spraw nie ro bi ło w do mu, w przedszko lu zu -
peł nie nie wy cho dzi. Dzie je się tak, gdy na -
by te umie jęt no ści są jesz cze nie u trwa lo ne.
Ma lec, któ ry do pie ro co na u czył się ko rzy -
stać z to a le ty, mo że „za pom nieć” o tym
w przed szko lu. Czę sto też jest tak po chło -
nię ty no wy mi ko le ga mi i za ba wą, że nie
nad ą ża z in ny mi spra wa mi, jak na przy kład
zje dze nie ca łe go ob ia du. FO
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O tym, czy adaptacja dziecka
w przedszkolu przebiega normalnie,
można się dowiedzieć od pań,
a także od samego malucha. 
l Pytajmy nauczycielek, jak dziecko

zachowuje się w przedszkolu.
Czy szybko przestaje płakać
i zaczyna się bawić?

l Zauważmy, czy śpi, je, siusia i robi
kupkę normalnie? Jeśli tak,
to znaczy, że mimo wielu zmian
czuje się nadal bezpiecznie. 

l Jeśli maluch bawi się, śpiewa
poznane piosenki, w zabawach
używa imion dzieci z grupy,
to znaczy, że nie spędził całego
dnia w kąciku, tylko aktywnie
poznawał przedszkolny świat. 

l Jeśli z tygodnia na tydzień
dziecko zaczyna spokojniej spać,
rozstaje się z nami bez płaczu,
przynosi z przedszkola rysunki,
a w domu szybko regeneruje
siły, to może świadczyć o tym,
że przyzwyczaiło się do nowej
sytuacji.

KRYZYSY

Pierwszy kryzys
Bywa, że malec, który z nadejściem września biegł z radością do przedszkola,
po kilku dniach reaguje płaczem. Bo wtedy już wie, że czeka go rozstanie, że może
być trudno. Reaguje tak nie dlatego, że dzieje się coś przykrego, ale dlatego,
że wokół jest wiele nowości, a skala zmian jest ogromna. Najczęściej kryzys
przychodzi w pierwszym tygodniu, czasami później.

Kryzys po przerwie
„Nie cierpię poniedziałków” – wzdychają po weekendzie mama, tata i dziecko.
Po dłuższej nieobecności zawsze trudniej jest wskoczyć w przedszkolny rytm
(my, dorośli, także wiemy coś na ten temat – niełatwo nam zabrać się do pracy
po wakacjach czy długim weekendzie). Dlatego, o ile to tylko możliwe, nie należy
robić dodatkowych przerw w okresie adaptacji. Gdy malec zachoruje, nie mamy
wyboru. Nie warto jednak pozwalać na pozostawanie dziecka w domu,
gdy może iść do przedszkola. Po każdej przerwie dziecko na nowo musi się
„dostroić”. Aby maluch załapał przedszkolny rytm i uwewnętrznił go, potrzeba
kilku tygodni  – bez „przedszkolnych wakacji”.

Kryzys „szatni”
Szatnia to ważna strefa przejściowa. Niekiedy mokra od łez i wibrująca od krzyków,
tłumaczeń i tupiących nóżek. Szczególnie wczesną jesienią. Przejścia ze świata
rodzinnego do przedszkolnego nie należy wydłużać. Można się jeszcze poprzytulać
w szatni, ale w drzwiach sali pozostaje już jedynie czas na krótkie, serdeczne
i stanowcze pożegnanie. Podobnie jest przy odbieraniu dziecka z przedszkola.
Gdy maluch chce się dalej bawić, a już czas wyjść, warto dać mu chwilkę
na dokończenie budowli z klocków, sprzątnięcie, pożegnanie dzieci i pani. I wyjść.
Nie przeciągając wejścia ani wyjścia, dajemy dziecku przewidywalny scenariusz,
dzięki któremu może poczuć się bezpiecznie. 

PIERWSZE TYGODNIE W PRZEDSZKOLU TO SWOISTA HUŚTAWKA. JUŻ WYDAWAŁO
SIĘ, ŻE WSZYSTKO UKŁADA SIĘ JAK NAJLEPIEJ, A TU NASTĘPNEGO DNIA MALUCH
ZANOSI SIĘ PŁACZEM W DRODZE DO PRZEDSZKOLA. OD CZEGO TO ZALEŻY? 

CENNE SYGNAŁY

Czas
robi swoje

Tekst ALEKSANDRA KSOKOWSKA-ROBAK i KATARZYNA ZEH,

psycholożki z poznańskiej pracowni Humani

Mój Antek został przedszkolakiem.

Niby wszystko idzie dobrze,

ale już nie budzi się

z entuzjazmem, jak pierwszego

dnia. To poranne ociąganie

wyprowadza mnie z równowagi. 

Panie w przedszkolu są

Antkiem zachwycone. 

Taki samodzielny! 

Bawi się z dziećmi! 

Sam zakłada pidżamkę. 

Za to gdy go odbieram,

zawsze znajdzie jakiś powód,

żeby wybuchnąć płaczem. 

Czy tak już będzie zawsze?

A
dap ta cja dziec ka w przed szko lu
mo że trwać kil ka ty god ni: trzy,
sześć, a nie kie dy na wet dzie sięć.
Dziec ko mu si w tym cza sie po -

znać no we miej sce, przy sto so wać się do in -
ne go ryt mu dnia, a tak że za ak cep to wać
obo wią zu ją ce w przed szko lu za sa dy. Na -
wią zu je re la cje z panią, opie kun ka mi, dzieć -
mi. To wszyst ko wy ma ga od nie go spo re go
wy sił ku. Pro ce so wi oswa ja nia tych wszyst -

kich no wo ści sprzy ja re gu lar ność. Gdy ma -
luch cho ru je i nie cho dzi do przed szko la,
pro ces adap ta cji przed łu ża się. 

Adap ta cja... ro dzi ców
Pier wsze ty god nie ma lu cha w przed szko -
lu to tak że trud ny czas dla ro dzi ców.
W za wi ro wa niach włas nych emo cji, kie dy
ra dość i du ma prze pla ta się z nie po ko jem

i tro ską, war to pa mię tać, że to dziec ko wy -
ma ga wspar cia. Z te go wzglę du włas ne emo -
cje naj le piej od re a go wać po od pro wa dze niu
ma lu cha do przed szko la. 

Do bry start
Pro ces oswa ja nia no wej rze czy wi sto ści
prze bie ga du żo spraw niej, je żeli ma luch
będzie mógł wykorzystać wcześ niej opa -


