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Witam serdecznie wszystkich rodziców. Dobiegają końca przymusowe wakacje, powoli, 

kolejno będziemy wracać do przedszkola. Niektóre dzieci stęsknione będą wracały chętnie, 

inne mniej chętnie i będą potrzebowały okresu adaptacji, jak to zwykle bywa po dłuższej 

przerwie. Przyjdą też nowe dzieci i do ich rodziców chciałabym skierować te słowa. Piszę  

je teraz, by okres miesięcy letnich pozwolił na lepsze przygotowanie dzieci do przedszkola. 

Powinniśmy pamiętać, że każdy człowiek, bez względu na wiek, potrzebuje jakiegoś czasu  

na przystosowanie się do nowych warunków. W tym czasie poszukuje sposobów rozwiązania 

swoich problemów, trudności, a wyraża się to różnymi zmianami w jego zachowaniu. 

Bądźmy więc cierpliwi i dajmy czas dzieciom na pełne zaakceptowanie nowej sytuacji, 

jednocześnie wspierając je. Mam nadzieję, że większości dzieci uda się nas odwiedzić przed 

wrześniem, poznać panie, pomieszczenia, pobawić się z innymi dziećmi. Takie kontakty  

są bardzo ważne nie tylko dlatego, że dziecko ma okazję „oswoić się” z nowym miejscem  

i czuje się choć trochę bezpieczniejsze później. Ważne jest również to, że ma ono okazję  

do kontaktów społecznych; poznaje nowe osoby, może je obserwować i próbować 

porozumiewać się. Wchodzi w większy krąg relacji społecznych niż jego własna rodzina. 

Wszelkiego rodzaju kontakty z innymi ludźmi, czy to będą dzieci z podwórka, czy znajomi, 

krewni rodziców oraz ich dzieci, zwiększają doświadczenia i umiejętności społeczne. 

Wiadomo, że dziecko jest zorientowane na kontakty z drugim człowiekiem od urodzenia,  

a aktywność małego dziecka jest zdominowana przez różne formy komunikowania się  

z osobami a nie z przedmiotami. Tak więc, poszerzanie przez dziecko swojego społecznego 

środowiska życia jest procesem naturalnym. Piszę to między innymi po to, by zmniejszyć 

ewentualne rozterki i obawy rodziców dotyczące celowości posłania dziecka do przedszkola. 

Pamiętajmy, że nasze nastawienie emocjonalne jest „odczytywane” bardzo dokładnie przez 

dzieci i powielane. Jeżeli my będziemy zostawiać nasze dziecko w przedszkolu bez obaw  

i lęków, mając zaufanie do wychowawczyni i współpracując z nią, to dziecko również będzie 

spokojniejsze. Nie obawiajmy się tak bardzo płaczu dziecka, jest to naturalny sposób 

redukowania napięcia, rozładowywania emocji. Towarzyszy często rozstaniu z rodzicem, ale 

szybko mija w ferworze zabawy. Dlatego pożegnania z dzieckiem powinny być krótkie, 

serdeczne bez okazywania niepewności, wątpliwości. W procesie adaptacji dziecka  

do przedszkola ważną rolę odgrywa jego samodzielność oraz wiara w swoje możliwości, 

umiejętności. Poczucie „Ja umiem sam…” (ubrać, umyć, poszukać, zapytać, otworzyć, 

sięgnąć, poprosić) daje dziecku większą pewność siebie, niezależność, poczucie 

bezpieczeństwa. Nie czuje się ono wówczas tak bardzo bezradne i zagubione. Śmielej porusza 

się po nowym terenie, łatwiej nawiązuje kontakty i szybciej przystosowuje się. Uczymy więc 
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dzieci samodzielności i okazujemy dumę ze zdobywanych przez nie umiejętności. Ważne jest 

również to, by zapewnić maluchom spokojny, uporządkowany rytm dnia oraz przeznaczyć 

czas na wspólny spacer i czytanie bajek. Chaos, pośpiech, popędzanie, brak cierpliwości 

potęgują tylko zagubienie dziecka w nowej sytuacji jaką jest jego pójście do przedszkola,  

a mamy do pracy. Proponuję również zredagowanie wspólnie z dzieckiem małej książeczki, 

na której będzie narysowany po jednej stronie plan dnia w przedszkolu a po drugiej, 

równolegle plan dnia rodzica, np. gdy dziecko bawi się – rodzic pracuje, gdy dziecko  

je obiadek, mama, tata jedzie do przedszkola po syna, córkę. Może tę, wspólnie robioną 

„książeczkę” zabrać ze sobą do przedszkola, żeby w chwili tęsknoty zobaczyć co robi teraz 

mama, tata i zorientować się w upływającym czasie. Łatwiej adoptują się dzieci z większym 

poczuciem bezpieczeństwa, które odbierają świat jako przewidywalny a to zapewniają jasne 

zasady i reguły panujące w jego otoczeniu. Dlatego dobrze jest odbierać dzieci o ustalonych 

porach, początkowo skracając czas pobytu w przedszkolu, jeśli to możliwe. W razie 

trudności, pytań, wątpliwości będziemy na bieżąco państwa informować, wspierać  

w bezpośrednim kontakcie. Do zobaczenia w Przedszkolu. 

Ewa Witkoś 


