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Wstęp  
 
Wielu rodziców, których dziecko już niebawem wkroczy po raz pierwszy w rolę 
przedszkolaka, zastanawia się pewnie, jak da sobie radę w tej nowej roli. Czy będzie 
umiało zaadaptować się w nieznanym miejscu, wśród obcych osób i gromadki innych 
dzieci? Obawy te są naturalne i wynikają często z tego, że dla wielu z nich jest to 
całkiem nowe doświadczenie. Czyli podobnie jak dziecko, także rodzice muszą 
zmierzyć się z trudem adaptacji, przełamać lęk i sprawić, by te dni, które są dla 
dziecka tak ważne, były też dla wszystkich przyjemne.  
Większość dzieci, mniej lub bardziej emocjonalnie przeżyje rozstanie z rodzicami  
i adaptację w nowym miejscu. Także dla rodziców, którzy jak dotąd byli jedynymi  
i najważniejszymi opiekunami dla swojego dziecka, stresem jest to, iż muszą swoje 
ukochane maleństwo pozostawić w nieznanym miejscu. Zarówno rodzic jak i dziecko  
w tym szczególnym czasie mogą odczuwać takie uczucia jak smutek, tęsknota czy 
lęk i uczuć tych nie należy wypierać czy im zaprzeczać. Są one naturalną reakcją 
pojawiającą się w pierwszej fazie adaptacji. Dlatego przyjmijmy, że ich wystąpienie 
musimy zaakceptować i stopniowo przejść przez ten czas, który prawdopodobnie 
wkrótce dostarczy nam o wiele przyjemniejszych emocji.  
 
1. Założenia programu adaptacyjnego. 
 
Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie  
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Żeby proces adaptacji 
przebiegał sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca między 
rodzicami a nauczycielem. Współpraca ta powinna być przemyślana, zorganizowana, 
oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów. Na 
tej podstawie został opracowany program adaptacyjny przedszkola, oparty na wiedzy 
o rozwoju dzieci, oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, 
rodziców i nauczycieli, w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego.  
 
Program skierowany jest do: nauczycieli, którzy stworzą warunki szybszego 
przystosowania się dzieci do nowego środowiska; dzieci, które rozpoczynają nowy 
etap w swoim życiu, bycia przedszkolakiem oraz rodziców, którzy decydują się na 
edukację przedszkolną własnego dziecka i są chętni do współpracy.  
 
2. Cele główne i szczegółowe programu adaptacyjnego oraz oczekiwane efekty. 
  
Cele ogólne programu adaptacyjnego:  
 
o stwarzanie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację  

w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole,  
o nawiązanie współpracy z rodziną dziecka w celu określenia wspólnych działań 

odnośnie adaptacji i stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji. 
 
Cele szczegółowe programu adaptacyjnego:  
 
W stosunku do dziecka:  
o skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych,  
o kojarzenie przedszkola z czymś przyjemnym, by chciały wracać następnego dnia,  
o zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem,  
o zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,  
o poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników przedszkola,  
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o poznanie sal i otoczenia przedszkola,  
o rozwijanie umiejętności społecznych,  
o rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie,  
o wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,  
o wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,  
o nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.  
 
W stosunku do rodziców:  
o zmniejszenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod 

opiekę nauczyciela,  
o ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka,  
o uczulenie rodziców na sytuacje trudne spotykane przez dziecko w przedszkolu,  
o poznanie przez rodziców wychowawczyni ich dziecka i pracowników przedszkola, 
o  zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami 

przedszkola,  
o zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami, budowanie wzajemnej 

więzi, opartej na zaufaniu.  
 
Oczekiwane efekty:  
 
Dziecko potrafi:  
o spokojnie rozstać się z rodzicem, 
o  przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,  
o uczestniczyć w życiu grupy,  
o bawić się z koleżankami i kolegami,  
o kojarzyć pobyt w przedszkolu z radosnym i ciekawym działaniem,  
o z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli i pracowników przedszkola,  
o przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie,  
o rozumieć, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do 

domu z rodzicami,  
o przestrzegać zasadę samodzielnego nie oddalania się od grupy.  
 
Rodzic:  
o ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,  
o zna nauczycielki oraz pracowników przedszkola,  
o zna pomieszczenia, w których będzie przebywać jego dziecko,  
o współpracuje z przedszkolem, zna cele i zadania,  
o wie, w co wyposażyć dziecko do przedszkola,  
o rozumie znaczenie samoobsługi i samodzielności dziecka, jako warunków lepszej 

adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym,  
o obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników,  
o wie jakie trudności musi pokonać jego dziecko i w jaki sposób mu pomóc, 
o nawiązuje aktywną współpracę z przedszkolem.  
 
Nauczyciel:  
o poznaje dzieci, którymi będzie się opiekował, 
o zna środowisko domowe dzieci,  
o planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań dzieci,  
o zna oczekiwania rodziców wobec przedszkola.  
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3. Dojrzałość przedszkolna. 

Dojrzałość przedszkolna określa stopień rozwoju psychicznego, fizycznego, 
społecznego i emocjonalnego dziecka i jest uzależniona od tego, jak rozwijało się 
ono na wcześniejszych etapach – niemowlęcym i poniemowlęcym. Każdy trzylatek 
jest inny. Naturalne jest, iż między dziećmi występują znaczne różnice w rozwoju – 
część trzylatków nie dojrzało jeszcze do rozpoczęcia kolejnego etapu, jakim jest 
pójście do przedszkola. Może to być dla nich okres niezwykle trudny, nie tylko pod 
kątem rozstania z rodzicami, ale też nieumiejętności uczestniczenia w zajęciach  
i podporządkowywania się poleceniom.  
Dojrzałość przedszkolna wskazuje na stan, w którym dziecko jest gotowe spędzić 
kilka godzin dziennie w nowym miejscu z dala od bliskich i podporządkować się 
panującym tam warunkom. W przedszkolu dziecko, w niejednym przypadku po raz 
pierwszy, spotyka się z koniecznością dostosowania do wymagań stawianych przez 
nauczyciela. Im wyższy poziom dojrzałości maluch osiągnął, tym łatwiej będzie mu 
się z tym zmierzyć. Na tym etapie rozwoju dziecka bardzo ważny jest poziom jego 
samodzielności.  
 
4. Przygotowanie dziecka do przedszkola. 
 
Przygotowanie dziecka jest bardzo ważne w procesie adaptacji do przedszkola. Co 
rodzice mogą zrobić, aby ułatwić dziecku ten okres:  
 
o wprowadzić pozytywne myślenie o placówce,  
o informować dziecko o tym, że w przedszkolu będzie spędzać czas w towarzystwie 

innych dzieci bez rodziców,  
o przez pierwsze tygodnie w miarę możliwości ograniczyć czas pobytu dziecka  

w przedszkolu,  
o dotrzymywać słowa,  
o okazywać spokój podczas rozstania,  
o zaopatrzyć dziecko w wygodne ubranie i obuwie, które dziecko potrafi 

samodzielnie założyć.  
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5. Trzylatek w przedszkolu – rady od Psychologa 

 Anna Surmacz, psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 20 

Im lepszy rozwój naszego malucha w różnych sferach, tym proces adaptacji powinien 

przebiegać szybciej i łatwiej: 

- Dobra sprawność fizyczna sprawi, że nasz maluch będzie chętnie brał udział  
w zabawach i grach ruchowych z innymi dziećmi i nauczycielami, w zabawach na 
placyku zabaw. 

- Dobra sprawność manualna sprawi, że dziecko będzie potrafiło się samodzielnie 
posługiwać łyżką, widelcem; zdejmować i zakładać buciki, luźniejsze ubranie; będzie 
chciało i potrafiło wykonywać prace plastyczne… Jest to ściśle powiązane  
z samodzielnością w zakresie czynności samoobsługowych. 

- Dobry rozwój umiejętności komunikacyjnych sprawi, że dziecko będzie się 
komunikowało z innymi prostymi zdaniami, będzie mogło zgłaszać nauczycielowi 
swoje potrzeby; będzie rozmawiało i bawiło się z innymi dziećmi; będzie chętniej 
wypowiadało się. 

- Dobry rozwój poznawczy sprawi, że dziecko będzie miało lepszą orientację  
w otaczającym  je świecie, także w sprawach dotyczących pobytu w przedszkolu – 

m.in. rytmu dnia, czasu odbioru przez rodziców, powodów dla których dzieci chodzą 
do przedszkola. Dobry zasób wiedzy o świecie będzie także ułatwiał dziecku 
uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych – dziecko będzie chętniej uczestniczyło  
w zajęciach, dzieliło się wiedzą i doświadczeniami z innymi. 

- Dobry poziom rozwoju zabawy u dziecka sprawi, że maluch nie tylko będzie bawił 
się obok innych dzieci, ale że będzie poszukiwał interakcji z rówieśnikami w zabawie, 
będą pojawiały się zabawy wspólne, a później zabawy tematyczne,  a zabawa  
z innymi  na pewno będzie bardziej atrakcyjna niż zabawa samotna; 

Warto systematycznie pracować nad tymi sferami, natomiast tym na co rodzice mają 
bezpośredni wpływ jest: 

- Kształtowanie samodzielności dziecka. Rozwijajmy samodzielność dzieci przy 
jedzeniu, piciu, ubieraniu czy zdejmowaniu ubrań, zakładaniu butów/kapci, 

załatwianiu czynności fizjologicznych. Ważne, żeby 3-latek przynajmniej sygnalizował 
swoje potrzeby fizjologiczne. 

- Rozwijanie pozytywnego nastawienia do przedszkola. Pozytywne nastawienie 

do przedszkola rozwiniemy u swoich dzieci, gdy tak naprawdę będziemy sami 

przekonani, że przedszkole jest dobrym i bezpiecznym miejscem dla naszych dzieci. 
Dzieci wychwycą szybko nasze wątpliwości czy obawy. Przedstawiajmy więc 
przedszkole jako miejsce atrakcyjne i dobre dla dzieci (nowi koledzy i koleżanki, miłe 
panie, dobra zabawa, ciekawe zajęcia), ale bez przesadnego koloryzowania – potem 

dzieci mogą być rozczarowane. Możemy to robić jeszcze poprzez rozmowy  

o przedszkolu i zabawy w przedszkole oraz ukazywanie chodzenia do przedszkola 

jako czegoś naturalnego. 
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- Samodzielność - jest ważna, bo da naszemu dziecku poczucie kompetencji  
i pewności, że poradzi sobie samo z np. jedzeniem, ubieraniem bez pomocy mamy 
czy taty. 

Warto także przed pójściem do przedszkola zapewnić dziecku odpowiednie 
doświadczenia: 
 

- jak najwięcej kontaktów z rówieśnikami (spotkania w małym gronie i w większych 
grupach) - spotkania towarzyskie, rodzinne z dziećmi; place zabaw; klubiki; 
- przyzwyczajać dziecko do pozostawania w domu pod opieką innych osób niż 
rodzice (dziadkowie, ciocia, opiekunka), a następnie do pozostawania na krótki czas 
u bliskiej osoby w domu (np. u babci) bez rodziców - stopniowo można ten czas 
wydłużać; 
- upodobnić rytm dnia w domu do rytmu dnia w przedszkolu - z położeniem nacisku 
na relaks poobiedni (gdyż leżakowanie w przedszkolu jest często newralgicznym 
momentem); 
- nie straszyć dziecka przedszkolem („tam to zrobią z tobą porządek”). 
 
Co warto robić we wrześniu: 
 

- mieć zapas czasu, aby droga do przedszkola i pożegnanie z dzieckiem  
w przedszkolu przebiegało spokojnie, ale nie można tego pożegnania przedłużać; 
- na początek odprowadzanie dziecka przez rodzica, który lepiej radzi sobie ze 
swoimi emocjami podczas rozstania np. przez tatę; 
- po powrocie do domu poświęcamy dużo czasu dziecku np. na wspólną zabawę  
i rozmowy – m.in o przedszkolu; 
- nie należy dziecka nadmiernie wypytywać o przedszkole; 
- nie mówić negatywnie o przedszkolu (np. o zachowaniach dzieci, o nauczycielach) 
w obecności dziecka; 
- starać się wyjaśniać na bieżąco z nauczycielami i opiekunami przedszkolnymi 
wszystkie niepokojące sytuacje – naprawdę  warto współpracować. 
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6. Trzylatek w przedszkolu – rady od Logopedy 

Marta Bogusz, Logopeda w Przedszkolu nr 215 

Drogi Rodzicu,  

poniższe informacje są bardzo istotne, jeśli chodzi o rozwój mowy dzieci, które już 
niedługo zaczną chodzić do przedszkola. Będzie to dla nich wielka przygoda, którą 
My dorośli powinniśmy stale monitorować, by wspierać ich harmonijny rozwój. Do 
tego, by była to dobra zabawa i przyjemna nauka, niezbędna jest współpraca między 
Nami, w tym wytężona komunikacja. Dlatego też kieruję do Państwa ten krótki 
poradnik, by Wasze maluchy mogły bez żadnych trudności przekroczyć próg 
przedszkola. 

PORADNIK  

Butelka ze smoczkiem – dzieci trzyletnie nie powinny pić już mleka, czy kaszy  
z butelki. Utrwala to bowiem odruch ssania, który powinien już się zintegrować. 
Ponadto może być to przyczyną powstawania wady zgryzu – zgryzu otwartego, oraz 

wady wymowy, zwanej międzyzębowością. Wada ta w żadnym wieku nie jest normą 
rozwojową dziecka i już u trzylatków wymaga terapii logopedycznej. 

Smoczek – działanie smoczka jest niemal identyczne jak butelki. Trzylatek nie 
powinien już mieć smoczka i go ssać. Dzieci w przedszkolu nie dostają smoczków. 
Pamiętajmy, że mogą być bardzo przywiązane do butelek, czy smoczków, dlatego 

warto z nimi rozmawiać o tym, że duże dzieci mają inne miłe rzeczy, a bobasy 
smoczki, butelki. Zalecam pożegnanie butelki i smoczków, zanim dzieci rozpoczną 
uczęszczanie do przedszkola. 

Rozwój mowy – trzylatek powinien posługiwać się już prostymi zdaniami, typu: 

mama daj pić, tata ja nie chcę, itp. Jeśli dziecko nie mówi jeszcze zdań, ale 
wyrażenia dwuwyrazowe, np.: mama daj, tata nie, lub mówi tylko pojedyncze wyrazy 
albo nie mówi wcale, to koniecznie należy ten fakt przekazać nauczycielowi lub 
logopedzie. Pamiętajmy, że dzieci rozwijają się w swoim tempie,  jednak należy je  
w tym rozwoju wspierać. W normie rozwojowej uznawane jest maksymalne 
odchylenie do 6 miesięcy, jeśli chodzi o etapy nabywania kompetencji mowy. Tak 
więc dziecko trzyletnie może mówić jeszcze wyrażenia dwuwyrazowe, jednak należy 
je w rozwoju mowy wspierać i konsultować się z logopedą. Dzieci w tym wieku 
jeszcze nie wymawiają wielu głosek i mają do tego prawo. Powinny mówić:  

 Samogłoski: a, o, e, u, y, i; 
 Spółgłoski: p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, k, g, h, t, d, n, l.  
 Głoski syczące [s, z, c, dz] może jeszcze zmiękczać i będą wtedy brzmiały jak     
     [ś, ź, ć, dź].  
 Głoski szumiące [sz, ż, cz, dż] w prawidłowym brzmieniu pojawiają się między   
     4-5 rokiem życia.  
 Głoska [r] jako najtrudniejsza, może pojawiać się nawet w 6-7 roku życia! Nie   
     wymagamy od dziecka prawidłowej wymowy, np. głoski [r] – może prowadzić   
      to do jej deformacji. 

 Mogą upraszczać grupy spółgłoskowe, np.: babcia = bacia, młotek = motek; 
 Jeśli dziecko nie mówi wcale lub tylko pojedyncze wyrazy, konieczna jest   
     konsultacja z logopedą. 
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Komunikacja – słowo klucz! Trzylatki, które mają wady wymowy, trudności  
w komunikowaniu potrzeb za pomocą mowy i/lub gestów, rozumieniu poleceń dużo 
trudniej adaptują się w przedszkolu. Tu odwracają się proporcje – dorosłych jest 
nagle dużo mniej niż dzieci, a właśnie z innymi dziećmi można się pobawić, z nimi się 
przebywa i z nimi rozmawia. Niezmiernie ważne jest by dzieci potrafiły zaprosić inne 
dzieci do zabawy, zakomunikować Paniom jakiś problem, powiedzieć innym 
kategorycznie NIE, jeśli nie mają na coś ochoty. Mowa służy komunikacji, dlatego tak 
istotny jest jej prawidłowy rozwój. 

Ekrany – dzieciom przed trzecim rokiem życia w ogóle nie zaleca się oglądania 
telewizji, bajek na komputerze, grania na tablecie, smartfonie. Trzylatki nie powinny 

mieć dostępu do ekranów (w tym telewizorów, tabletów, komputerów, smartfonów) 
przez więcej niż 10-15 minut dziennie. Kolorowe, migające obrazki wcale nie uczą 
dzieci, ale przykuwają ich uwagę zbyt długo. Nie wspierają rozwoju mowy, ale mogą 
go znacznie utrudniać, ze względu na bodźce jakie pojawiają się w strukturach 
mózgu. Ponadto mogą wpływać negatywnie na zachowania dziecka. Dlatego 
zdecydowanie zalecam znaczne ograniczenie eksponowania dziecka na ekrany. 

Jedzenie i picie – w przedszkolu dzieci jedzą sztućcami na normalnych, nie 

plastikowych talerzach i piją z normalnych kubków. Dlatego niezmiernie ważne jest, 
by dzieci w miarę możliwości trenowały te umiejętności już w domu. Ze względu na 
aparat mięśniowy buzi i szyi ważne jest, by dzieci same gryzły i żuły pokarm. 
Pamiętajmy, by nie rozdrabniać go na papkę! Z punktu widzenia rozwoju mowy, 
sposób karmienia warunkuje aparat mowy do prawidłowej lub nieprawidłowej pracy. 
Dlatego tak ważne jest by dzieci gryzły i żuły pokarm.  

Samodzielność – jest bardzo ważna. Dzieci, które potrafią same jeść, same się 
ubrać (a przynajmniej próbować) będą rozwijały się bardziej harmonijnie i na samym 
początku będą miały mniej wyzwań, dzięki czemu mogą szybciej zaadaptować się do 
nauki i zabawy w przedszkolu. Samodzielność wpływa też na pewność siebie dzieci  
i uwalania je od dużego onieśmielenia. Znacznie ułatwia komunikację dziecka  
z nauczycielami, specjalistami. 

Ruch – trzylatki nie powinny już jeździć w wózku, ale jak najwięcej chodzić. Im więcej 
zabaw ruchowych na dworze i w domu, tym lepiej. Prawidłowa postawa ciała, jaką 
wspiera intensywne poruszanie się, jest bardzo ważna w rozwoju mowy  
i w prawidłowej artykulacji głosek. 

Badania przesiewowe – po okresie adaptacyjnym wszystkie dzieci są badane przez 
logopedę,a wynik badania logopedycznego jest przekazywany Rodzicom na piśmie. 
Zachęcam również do kontaktu mailowego oraz osobistego w placówce. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

7. MOGĘ JUŻ PRZYJŚĆ DO PRZEDSZKOLA JEŻELI: 
 
 Potrafię zostać bez mamy i taty 

 Znam swoje imię i nazwisko 

 Umiem ubrać się i rozebrać 

 Umiem sam załatwić swoje potrzeby w  toalecie (w przedszkolu są toalety 
dostosowane do wzrostu dzieci, nie ma nocników) 

 Umiem staranie umyć ręce i je wytrzeć 

 Sam korzystam z papieru toaletowego (panie w przedszkolu już w tym nie 
pomagają) 

 Potrafię wydmuchać nos 

 Sam zjadam posiłki używając sztućców 

 Mówię tak, że można mnie zrozumieć, informuję o swoich potrzebach 

 Nie używam wózka, smoczka, pieluch 

 Chodzę po schodach trzymając się poręczy 

 

Jeżeli czegoś z tych najważniejszych rzeczy nie umiem, to nie ma problemu – 

mam na naukę jeszcze całe dwa wakacyjne miesiące – na pewno zdążę się nauczyć. 
Rodzice z pewnością pomogą i pozwolą mi być samodzielnym, bo ja bardzo lubię 
robić wszystko sam, tylko potrzebuję więcej czasu na każdą czynność. A poza tym 
będę wtedy czuł się bezpieczniej i pewniej w przedszkolu, gdy nie będę musiał długo 
czekać aż pani mi pomoże, bo wiem, że pań jest mało, a dzieci bardzo dużo. 

 

         8. GDY  WE WRZEŚNIU PRZYJDĘ DO PRZEDSZKOLA, PRZYNOSZĘ ZE SOBĄ: 

 Poszwę z kocykiem lub cienką kołdrą: 160x200cm oraz małą poduszkę. 
Podpisane imieniem i nazwiskiem (przynosimy w dużej, podpisanej torbie  

z uszami – zostaje ona w przedszkolu, gdyż ostatniego dnia danego miesiąca 
pościel będzie zwracana rodzicom do prania). 

 Wygodną piżamę (podpisaną). 

 Kapcie (podpisane, wygodne, na gumowej podeszwie, niesznurowane). 

 Zapasową bieliznę i ubranie zapasowe na zmianę dostosowane do pory roku, 

(schowane w szatni w podpisanym worku). 

 Podpisaną szczotkę do włosów i zapasowe gumki/spinki (w podpisanej saszetce, 

którą można powiesić na wieszaku w łazience). 

 Mokre chusteczki, pudełko suchych chusteczek oraz papier toaletowy nawilżany 
(ułatwiają utrzymanie higieny przy czynnościach fizjologicznych). 

 Jedną ryzę białego papieru do rysowania. 
 Przychodzę w wygodnym, nie krępującym ruchów stroju. 
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9. UBIÓR TRZYLATKA. 

Ubranie powinno być wygodne, przewiewne, lekkie oraz łatwe do zakładania                  
i zdejmowania przez dziecko. 

 Ubranie bez zbędnych guzików, sprzączek, ozdób, pasków. 

 Spodnie lub spódnica na gumkę (nie za duże, nie za małe, bez 
skomplikowanych dla trzylatka szelek i pasków). 

 Ubranie na „cebulkę” pozwoli nauczycielowi dostosować ubiór dziecka do 
warunków, zabezpiecza przed przegrzaniem lub zziębnięciem. 

 Najlepsze są buty na sztywnej podeszwie (nie klapki, nie drewniaki, nie 
śliskie), zapinane na rzepy (nie sznurowane). 

 Długie włosy należy związać lub spiąć tak, aby nie zasłaniały oczu  i nie 
wpadały do talerza podczas posiłku (praktyczne, nieozdobne spinki lub 
opaski). 

 Nakrycie głowy, także w okresie letnim. 

 Biżuteria: bransoletki, naszyjniki, zegarki zostają w domu. Kolczyki (jeżeli nie 
można z nich w ogóle zrezygnować) powinny mieć formę małych wkrętów. 

 Pamiętajmy o ubraniu na zmianę. Nawet jeśli nasze dziecko korzysta w domu                                
z toalety, to w przedszkolu może zdarzyć się, że podczas wesołej zabawy 
zapomni o swoich fizjologicznych potrzebach. Poza tym maluchy często się 
zalewają i brudzą podczas jedzenia. W tym wieku to sprawa naturalna  
i nauczyciele przebiorą dziecko, jeśli tylko będą mieli dodatkowe ubrania. 

Powieśmy w szatni worek z: majtkami, skarpetkami, rajstopami, bluzką  
i spodenkami na zmianę (ubranie dostosowane do pory roku). 

 Należy szczególną uwagę zwrócić na sprawność suwaków przy kurtkach, 
bluzach. Dzieci nie potrafią ich same zreperować. Natomiast, gdy zacznie 
zajmować się tym nauczycielka, to robi to kosztem nie zwracania uwagi na 

pozostałe dzieci. Trzylatek z czasem nauczy się sam zaciągać i rozpinać 
suwak, ale ten musi być sprawny. 

 Wszystkie ubrania dziecka muszą być oznakowane (podpisane), gdyż 
maluchy często gubią różne części garderoby lub nie potrafią ich 
zidentyfikować tj.: rękawiczki, szaliki, czapki, podkoszulki, piżamy. 

 Rodzice mają obowiązek regularnie sprawdzać dziecku paznokcie: czy są 
czyste i odpowiedniej długości. 
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10. RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU: 

06:45 – 08:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, 
wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc 

w przygotowaniu do zajęć, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. 

08:15 – 08:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. 

08:30 – 09:00 Śniadanie. 

09:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w oparciu o Podstawę 
Programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zabawy swobodne i zorganizowane 

10:00 – 10:30 Drugie śniadanie 

10:30 – 12:00 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia 
i zabawy podejmowane  z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia 
kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne na placu 
przedszkolnym, spacery, wycieczki. 

12:00 – 12:30 Pierwsze danie obiadowe – zupa 

12:30 – 14:00 Odpoczynek poobiedni (grupy młodsze) 

14:00 – 14:30 Zabawa ruchowa, przygotowanie do drugiego dania obiadowego,   

14:30 – 15:00 Drugie danie obiadowe 

15:00 – 17:15 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, 
stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, 
zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, pobyt na powietrzu (okres wiosenno - 

letni), zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. 
Rozchodzenie się dzieci. 

WAŻNE: 
 
 O godzinie 08:15 zaczynają się już przygotowania do śniadania. Są wykonywane 

zabiegi higieniczne, a personel podaje liczbę dzieci do żywienia. Posiłki 
wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci w przedszkolu w danym 
dniu i pracowników zgłaszających żywienie. Nieobecność dziecka można zgłosić 
w dniu nieobecności do godziny 09:00. 
 

 W godzinach 08:30 – 09:00 przedszkole jest zamknięte, ponieważ w tych 
godzinach są rozwożone posiłki dla dzieci. Posiłki rozwożą woźne do 
poszczególnych sal przez korytarz, wynika to z warunków lokalowych 
przedszkola.  
 

 Godziny odbioru dzieci: 
Po zupie, czyli od godziny 12:30 do 13:00 
Po drugim daniu, czyli od godziny 15:15 do 17:15 
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ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU: 

JAK ZMINIMALIZOWAĆ NEGATYWNE REAKCJE,  
UNIKAJĄC BŁĘDÓW WE WŁASNYM POSTĘPOWANIU? 

 

 Przychodźcie do przedszkola … punktualnie. Dzieci łatwo się rozpraszają – 

trudno nam zacząć zajęcia, gdy co chwilę ktoś wchodzi do sali. 

 Nie przeciągajcie pożegnania w szatni. Żegnajcie się z dzieckiem serdecznie  
i … krótko. Nawet jeśli kapnie mu łezka przy rozstaniu, wasz spokój  
i zdecydowanie dodadzą smykowi otuchy, a nam łatwiej będzie wciągnąć go w wir 
przedszkolnych zajęć.  

 Ustalcie z maluchem, kiedy po niego przyjdziecie. I koniecznie dotrzymujcie 

umowy. Jeśli zdarzy się coś nieprzewidzianego, powiadomcie nas telefonicznie  

o spóźnieniu, a my wytłumaczymy dziecku, że mama odbierze je trochę później. 
Przykro nam patrzeć na rozczarowanie i niepokój maluchów, gdy ustalona pora 
przyjścia rodziców już minęła. 

 Rozmawiajcie w domu z waszą pociechą o ważnych wydarzeniach 

przedszkolnych np. o problemie między dziećmi, przyjściu nowej pani. Malec na 
pewno ma wiele myśli i uczuć związanych z tym, co się dzieje w przedszkolu, 
chciałby się nimi podzielić, a my nie zawsze mamy możliwość, by go spokojnie 
wysłuchać. Tym bardziej, że o niektórych swoich przeżyciach dziecko ma odwagę 
powiedzieć tylko mamie lub tacie. 

 Prosimy, nie podważajcie naszego autorytetu! Może się zdarzyć, że nie 
będziecie akceptować naszych decyzji czy pomysłów. Porozmawiajcie o tym  
z nami, przedyskutujmy razem daną kwestię. Ale nie krytykujcie nas przy 
dzieciach. Gdy malec słyszy: „Pani ma dziwaczne pomysły” lub „Pani nie ma racji”, 
traci do nauczycielek zaufanie i … nie czuje się w przedszkolu bezpiecznie. Nasze 
polecenia wykonuje z ociąganiem, jakby zastanawiał się, czy aby i tym razem pani 
nauczycielka się nie myli. Możecie sobie wyobrazić, jak ciężko się nam wtedy 
pracuje. 

 Mówcie nam o wszystkich problemach malucha, np.  o kłopotach w waszej 
rodzinie, zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na jego samopoczucie  

i zachowanie. Jeśli są to sprawy, o których nie możecie lub nie chcecie otwarcie 
rozmawiać, powiedzcie ogólnie, np.: „Mamy teraz sporo stresów, myślę, że Ania 
też to przeżywa.”  Taka informacja pozwoli nam dużo lepiej zrozumieć wasze 
dziecko (jego ewentualną nerwowość, wycofanie itp.) i lepiej się nim zająć. 

 Miejcie dla nas chociaż trochę wyrozumiałości. Opieka nad całą gromadką 
maluchów pochłania mnóstwo uwagi i energii – domyślacie się pewnie, jak 
czasem jesteśmy zmęczone. Wybaczcie więc, jeśli od czasu do czasu zdarzy się 
nam zachować nie dość delikatnie czy mądrze wobec waszego dziecka. Zwykle 
po fakcie same wiemy, że zrobiłyśmy błąd i jest nam po prostu głupio. Aha, kiedy 
zwracacie nam uwagę, że źle postąpiłyśmy, róbcie to rzeczowo i spokojnie oraz -  

co najważniejsze – nigdy przy waszych czy innych dzieciach.             

 

D Z I Ę K U J E M Y! 


