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Rozpoczecie przygody z przedszkolem to jedno z ważnych wydarzeń w życiu  
dziecka i  rodziny. Wywraca do góry  nogami cały dotychczasowy rytm dnia.  
Zwłaszcza jeżeli do przedszkola szykuje się pierwszy maluszek, który nie chodził 
do żłobka :) 

Wielu rodziców obawia się 
jak będzie wyglądał proces adaptacji 

maluszka do przedszkola.

Czy nie będzie płakał? 
Co jeżeli poczuje się odrzucony? 

Czy odnajdzie się w grupie? 

Ta mała w rozmiarach lecz wielka w treści i przesłaniu eksiążeczka podpowie Ci 
jak możesz wykorzystać pozostały do “godziny 0” czas by zbudować i umocnić 5 
filarów udanej adaptacji do przedszkola.
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Mamy przyszłych przedszkolaków często  
obawiają się, że ich więź z dzieckiem jest 
tak silna, że dziecku będzie trudno zostać 
w przedszkolu samemu. Nie musi tak być. 

Przy odrobinie wsparcia właśnie dzięki silnej, opartej 
na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa więzi, 
dziecko jest gotowe “iść w świat”. Poznawać nowe 
miejsca, budować nowe relacje, bo wie, że jest dla 
mamy ważne, że mama zawsze po nie wróci.
Jak budować i wzmacniać więź opartą na zaufaniu 
i poczuciu bezpieczeństwa?

Podam Ci kilka praktycznych wskazówek:

Silna, oparta na zaufaniu  
więź dziecka z rodzicem
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1. Czas specjalny z dzieckiem.

Zapewne spędzasz ze swoim maluszkiem mnóstwo czasu, właściwie całe dnie. 
Zastanawiasz się zatem po co jeszcze wprowadzać “czas specjalny”. Przyjrzyj się ile 
czasu, który jest Wasz wspólny jest rzeczywiście Twój i maleństwa. Bez zakupów, 
gotowania obiadów, załatwiania miliona innych spraw w tzw. międzyczasie. 

Zaplanuj 20 minut dziennie,  
które spędzisz wyłącznie z dzieckiem  

na aktywności, która będzie tylko wasza.  
Wyłącz telefon, komputer.  

Bądź tylko w relacji z dzieckiem. 

Wydaje się proste?  
Spróbuj :) 

Dzieci uwielbiają wpuszczać dorosłych do swojego świata zabawy. Oddaj się temu 
bez reszty, a zobaczysz jak wielką radość Ci to sprawi. Każdy z nas był dzieckiem 
:) Powroty do beztroskiej zabawy nie tylko budują i wzmacniają wieź z naszym 
maluszkiem, ale i dla nas są źródłem radości. 

Tak spędzony kwadrans naładuje Twoje dziecko poczuciem bliskości i Twoją 
uwagą na tyle, by nie upominał się już tego w sposób dla Ciebie “upierdliwy”.  
Zauważysz, że będzie nawet gotowy bawić się potem sam. I na tym polega  
magia bliskiej relacji. Jeżeli dziecko poczuje, że jest dla mamy ważne i kochane, 
mama jest gotowa wejść w jego świat i pobyć w nim chwilę, będzie gotowy  
oddalić się od niej by samodzielnie odkrywać świat. Zbuduje zaufanie do mamy 
na tyle duże, że będzie przekonane, że skoro mama zostawia go w innym miejscu  
i odchodzi, to znaczy, że tam jest bezpiecznie.
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2. Akceptuj emocje dziecka i pokazuj, że wierzysz iż poradzi sobie w różnych 
sytuacjach

Codzienność stawia przed dziećmi wiele wyzwań. Od najprostszych (odstawienie  
talerza na blat kuchenny) do bardzo skomplikowanych (poradzenie sobie ze 
złością/rozczarowaniem). To co warto robić by budować silną więź z dzieckiem 
 i wzmacniać jego poczucie własnej wartości to pokazywanie mu, że akceptujemy  
jego emocje i wierzymy w jego umiejętności. Poszerzanie zakresu kompetencji.  
Towarzyszenie mu w rozwoju poszczególnych umiejętności. Pozwalanie mu 
na radzenie sobie z rozczarowaniem i złością. Często wyręczamy dziecko  
i rzucamy mu się na ratunek kiedy tylko zauważymy najmniejsze oznaki  
niezadowolenia, rozczarowania itp. Kiedy dziecko się złości, buntuje, próbujemy 
zapobiec okazywaniu tych uczuć. Jest to oczywiście naturalna reakcja, bo  
po pierwsze nie chcemy by nasze dziecko przeżywało dyskomfort, a po drugie 
przejmujemy jego emocje i nam jest równie nieprzyjemnie. 

Kiedy widzisz, że Twoje dziecko nie radzi sobie  
z odstawieniem talerza na blat  

i zaczyna się wściekać, powiedz spokojnie:  

“Widzę, że nie możesz odłożyć talerza na blat.  
Co możesz zrobić by było Ci łatwiej?”  

Kiedy zadasz dziecku pytanie  
jak może sobie poradzić w danej sytuacji,  

dajesz mu sygnał, że wierzysz iż samo znajdzie  
rozwiązanie tej sytuacji. 

A to buduje w dziecku poczucie własnej wartości.   
I obserwuj co się stanie. 

Być może Twoje dziecko poprosi byś Ty to zrobiła, być może podsunie sobie  
stolik, być może położy talerz niżej. A może się wściekanie :) Rzuci  
talerzem gdzie popadnie a sam padnie na podłogę krzycząc i waląc pięści-
ami  :) Warto wówczas zauważyć jego emocje i nadal okazywać wiarę, iż potrafi  
wybrnąć z tej sytuacji. “Widzę, że jesteś naprawdę zły, tak wściekły, że walisz  
pięściami w podłogę. Jestem tu. Jak tylko się wyzłościsz możesz się do mnie 
przytulić”. 
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3. Doceniaj swoje dziecko, proś je o pomoc :)

Ktoś kiedyś powiedział: “Są w nas dwa wilki. Dobry i zły. Rośnie ten, którego 
karmimy”. Podobnie rzecz się ma z naszymi relacjami z dziećmi. Jeżeli chcemy je 
rozwijać i wzmacniać, starajmy się dostrzegać pozytywne cechy naszych dzieci. 
Mamy naturalną tendencję do zauważanie i komentowania tego co się nie 
udaje, czego dziecko nie potrafi. A to co jest ok przemilczamy uznając, że to nic  
wielkiego, każdy to robi i potrafi. 

Skup się na tym co Twoje dziecko potrafi,  
doceniaj pracę, którą wykonuje każdego dnia:  

“Pomogłeś rozłożyć mi talerze, dziękuję!”.  
“Udało Ci się samodzielnie pościelić łóżeczko,  

musiałeś włożyć w to dużo pracy”. 
 

Zachęcaj je do pomocy w codziennych czynnościach,  
samodzielnego dbania o swoje najbliższe otoczenie  

(ścielenie łóżeczka, szykowanie ubrań,  
odkładanie naczyń po posiłku itp.) 

Zobaczysz jak Twoje dziecko będzie “rosło”, jak chętnie włączy się w pomoc,  
o którą je poprosić. Dzieci w wieku przedszkolnym uwielbiają rozwijać swoje  
kompetencje. Wykorzystaj to :) Dziękuj mu za pracę włożoną w codzienne 
czynności. Doceniaj chęć pomocy. Zapraszaj do swojego dorosłego świata  
- przygotujcie wspólnie menu, listę zakupów, potem posiłek, odkurzcie razem 
dom :) Wspólne działanie bardzo łączy, a jednocześnie daje dziecku poczucie 
kompetencji :) Dodatkowo Ty nie musisz dzielić swojego czasu na ten spędzony  
z dzieckiem i ten przeznaczony na domowe obowiązki :) Wzmacniasz tez  
w dziecku samodzielność, o której powiemy za chwilę :)
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4. Słuchaj bez narzucania

To bardzo ważna umiejętność mamy debiutującego przedszkolaka. 
Słuchanie bez narzucania :) Warto opanować ją zanim dziecko rozpocznie  
przygodę z przedszkolem. Twoje szanse na usłyszenie tego co chcesz by dziecko 
Ci powiedziało wzrosną jeżeli będziesz unikać ognia pytań. 

Znajdź więc chwilę by pobyć z dzieckiem  
bez zadawania mu pytań.  

Jest szansa, że samo zacznie wtedy mówić.  
Zaciekawiona podążaj za tokiem jego rozmowy.  

Kiedy wyczujesz, że nie chce mówić więcej, odpuść.

To ważne, zwłaszcza w okresie adaptacji do przedszkola, kiedy nasza ciekawość 
co było na obiadek i z kim się dziecko bawilo sięga zenitu. Planując wieczór,  
pamiętaj, że dzieci często otwierają się tuż przed zaśnięciem. To może być dobry 
moment na rozmowy o tym co się wydarzyło w ciągu dnia :)
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Do rozpoczęcia przygody z przedszkolem warto się 
przygotowywać tak samo jak do każdego innego 
zadania, które mamy wykonać po raz pierwszy.
Pamiętasz ile czasu i energii poświęciłaś na  
przygotowanie siebie i otoczenia do porodu? 
Twój świat miał się zmienić. Chciałaś wiedzieć jak  
najwięcej o tym jak będzie wyglądało Wasze życie 
po tym jak pojawi się nowy człowiek. Rozmawiałaś 
z mami, które mają już to za sobą, przygotowywałaś 
dom, itp.

Tak samo warto przygotować maluszka na  
przygodę z przedszkolem :)

Budowanie relacji dziecka  
z nowym środowiskiem  

i stopniowe oswajanie z nową sytuacją
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Dzieci uwielbiają przewidywalność. Czują się bezpiecznie gdy wiedzą co  
po czym następuje. Czują niepewność i lęk, gdy dzieje się coś nowego, zwłaszcza 
w nowych miejscach i wśród nowych osób. Adaptacja do przedszkola jest taką 
sytuacją. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i uwagi na to by przybliżyć  
dzieciom świat przedszkola. Wbrew pozorom jest bardzo dużo sposobów na  
stopniowe oswajanie dziecka z nową sytuacją. Oto kilka z nich:

Zaopatrzcie się w książeczki, których główni bohaterowie chodzą do 
przedszkola (np “Kicia Kocia w przedszkolu”). Dzieci często utożsamiają 
się z bohaterami książeczek, które wspólnie czytacie :) 

Obejrzyjcie album z czasów gdy Ty byłaś przedszkolakiem. Opowiadaj 
swojemu maluszkowi anegdoty związane z przedszkolem, opisz wygląd 
sali, kolejność zdarzeń, powiedz co było fajne, a z czym miałaś trudność 
(np z czekaniem na swoją kolej, albo z jedzeniem szpinaku ;) ). Dziecko 
zobaczy, że byłaś tam i świetnie się bawiłaś. Zobaczy też, że nie zawsze 
było miło, a i tak sobie poradziłaś :) Co więcej - dziecko może pomyśleć: 
“Skoro mama chodziła do przedszkola i mnie tam wysyła, to musi tam 
być bezpiecznie” :)

Idźcie na spacer w okolice przedszkola, do którego Twoje dziecko 
będzie chodzić. Pokaż mu plac zabaw. Spróbuj trafić na moment, gdy 
dzieci się na nim bawią. Zapytaj swojego maluszka jak wyobraża sobie  
przedszkole, co będzie tam robił?

Obejrzyjcie stronę internetową przedszkola. Zwróćcie uwagę na  
szczegóły. W co i czym się dzieci bawią. Jakie ciekawe osoby odwiedzają  
przedszkole, ile kolorowych zabawek tam jest, jakie uśmiechnięte 
panie :) Jeżeli tylko będzie taka możliwość skontaktuj się z dyrekcją  
przedszkola i zapytaj jak ma na imię Pani, która będzie uczyła Twoje dziecko.  
W rozmowach z dzieckiem używaj jej imienia. Może uda się ją rozpoznać 
na zdjęciach przedstawionych na stronie www przedszkola?

https://rodzinanawarsztat.pl/produkty/kicia-kocia-w-przedszkolu/
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Skontaktuj się z dyrekcją przedszkola lub zajrzyj na stronę www placówki 
i dowiedz się jak będzie wyglądał harmonogram dnia w przedszkolu. 
Zwróć szczególną uwagę na godziny posiłków, drzemki i spacerów na 
świeżym powietrzu. Spróbuj wprowadzić podobny rytm dnia w domu. To 
pomoże dziecku łagodnie wejść w biologiczny rytm posiłków i snu gdy 
rozpocznie przygodę z przedszkolem.

Rozejrzyj się czy w okolicy są miejsca, które oferują zajęcia  
przygotowujące dzieci do przedszkola. Spróbujcie się tam wybrać. Zadbaj 
o to byś przynajmniej przez pierwsze kilka zajęć mogła być z dzieckiem. 
Jest to korzystne z kilku powodów. Po pierwsze Twoje dziecko zacznie uczyć 
się funkcjonowania w grupie. Pozna zasady obowiązujące w przedszkolu 
(jest czas na posiłek, zabawę, zajęcia, czasami trzeba poczekać w kole-
jce, dostosować się do grupy, podzielić się kredką itp.). Tobie pokaże jak  
Twoje dziecko radzi sobie w grupie i czy dostosowuje się do obowiązujących  
zasad. 

Jeżeli tylko będzie taka możliwość skorzystaj ze wszystkich możliwoś-
ci wejścia do przedszkola :) Dni otwarte i adaptacyjne, ze względu na  
sytuację epidemiczną, nie zawsze są organizowane. Jeżeli przedszkole 
Twojego dziecka zdecyduje się na nie - koniecznie skorzystaj. Im bardziej 
Twoje dziecko będzie oswojone z nowym miejscem tym łatwiej będzie 
mu przejść proces adaptacji.

Spróbuj nawiązać relacje z innymi rodzicami, których dzieci będą 
uczęszczały do grupy Twojego dziecka. Łatwiej będzie mu funkcjonować 
w nowym środowisku, gdy będzie miał tam bratnią duszę :)
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Odpieluchowanie, samodzielne ubieranie się 
i jedzenie, umiejętność czekania na swoją kolej 
czy dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi to  
umiejętności, które nie są punktowane na etapie 
rekrutacji dzieci do przedszkola. Oznacza to tyle, 
że nie są konieczne do tego by dziecko rozpoczęło  
przygodę z przedszkolem i nie powinno być  
warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.

Niemniej jednak umiejętności te pomogą dziec-
ku odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego już na  
kilka miesięcy czy tygodni przed rozpoczęciem  
przygody z przedszkolem warto poświęcić trochę 
czasu i uwagi na ich rozwijanie. 

Umiejętności samoobsługowe  
i społeczne ułatwiające funkcjonowanie  

w grupie rówieśniczej
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Pamiętaj przy tym, że dzieci najlepiej uczą się w atmosferze życzliwości  
i wsparcia głównie przez naśladowanie dorosłych. Zadbaj zatem o to by dziecko 
miało okazję obserwować Ciebie w sytuacjach, których chciałabyś je nauczyć. 
Jedź i ubieraj się przy nim. Mów jak to robisz, zachęcaj dziecko do podjęcia  
aktywności w tym zakresie. 

Pamiętaj o 4 etapach uczenia się nowych umiejętności:

Pokaż dziecku jak to robić
Zrób razem z nim

Pozwól mu zrobić to w Twojej obecności
Pozwól na samodzielność.

Pokażemy to na przykładzie ubierania butów (na tym etapie oczywiście bez 
sznurowadeł ;) ). 

Najpierw pokaż swojemu dziecku jak Ty zakładasz buty. Następnie załóż 
buty dziecku. Przy kolejnej okazji poproś by dziecko usiadło obok Ciebie  
i wykonywało to co Ty. Podziel czynności na małe kroczki (najpierw ustawiasz 
sobie wygodnie bucik, potem wkładasz nóżkę do tej dużej dziury, wciskasz 
ją do końca i zapinasz rzepy :). Wykonujcie czynności krok po kroku. Każdy ze  
swoim butem :) Gdy już zobaczysz, że dziecko świetnie sobie radzi zaproponuj 
by wykonało czynności samo w Twojej obecności, byś mogła werbalnie go  
wspierać.  Nie ratuj go gdy będzie miał drobne trudności z trafieniem nóżką do 
bucika. Zachęcaj do ponownej próby i pokazuj, że wierzysz iż mu się uda. Nim się 
obejrzysz Twoje dziecko na hasło “buciki” samo będzie je wkładać :) 

To co jest tu niezmiernie ważne to zachowanie bilansu pomiędzy naszym  
wsparciem a samodzielnością dziecka. Pozwól mu się czasami pozłościć,  
powalczyć, bądź obok i wspieraj dobrym słowem. Tylko stopniowo wycofując się 
z kontroli i pomocy dziecku możemy nauczyć je samodzielności :) 
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Rozpoczęcie przygody z przedszkolem to  
wydarzenie mocno obciązające dziecko emocjon-
alnie. Zwłaszcza jeżeli nie chodziło wcześniej do 
żłobka.

Dlatego warto zadbać o to by nie dublować  
wydarzeń, ktore obciążą maluszka jeszcze bardziej 
lecz być gotowym udzielić mu potrzebnego wspar-
cia.

Palnując pierwsze tygodnie września pamiętaj:

Dobrze zaplanowany czas adaptacji  
- spokój emocjonalny, duże wsparcie  

i obecność rodziców
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By w życiu dziecka nie skumulowały się inne ważne zdarzenia takie jak: 
narodziny rodzeństwa, powrót mamy do pracy, przeprowadzka, rozpad 
rodziny, odstawianie dziecka od piersi, itp. Zdaję sobie sprawę z tego, że  
porodu nie odsuniemy w czasie. Jednak gdy wypada on na pierwsze  
tygodnie września czy koniec sierpnia, zastanów się czy nie lepszym 
rozwiązaniem będzie pozostawienie starszaka w domu i odroczenie 
rozpoczęcia przygody z przedszkolem o kilka tygodni czy miesięcy.  
Podobnie z Twoim powrotem do pracy. Zastanów się czy nie warto 
odroczyć tego o kilka tygodni, by mieć spokojną głowę gdy Twoje dziecko 
rozpoczyna tak ważny etap w swoim życiu. Jeżeli jesteś osobą pracująca, 
pomyśl czy nie warto skorzystać z urlopu wychowawczego na najgorętszy 
czas adaptacji. Twoja obecność i zaangażowanie będzie dla Twojego 
maluszka ogromnym wsparciem.  

Bądź dostępna fizycznie i emocjonalnie. W okresie adaptacji Twoje 
dziecko może potrzebować od Ciebie więcej uwagi i bliskości. Zadbaj 
o to byś była dostępna fizycznie i emocjonalnie. Nie planuj na ten czas  
wielkich projektów zawodowych, jeżeli to możliwe zadbaj o elastyczny 
czas pracy tak byś w każdej chwili mogła podjechać do przedszkola, 
na czas po pobycie w przedszkolu zaplanuj więcej niż zwykle wspólnej  
aktywności z maluszkiem.

Nie zakładaj, że Twoje dziecko od razu będzie przebywało w placówce po 
8 godzin dziennie. Przez okres pierwszych kilku tygodni odbieraj je przed 
drzemką. Pamiętaj, że sen i pobudka to bardzo intymne momenty dnia. 
Zostawiaj dziecko na leżakowanie dopiero wówczas gdy będziesz pew-
na, że czuje się bezpiecznie w przedszkolu, a Panie zaczynają odgrywać  
w życiu dziecka ważną rolę :)

Za wczasu zorganizuj sobie “wioskę wsparcia” na sytuacje kryzysowe. 
Zastanów się czy będziesz potrzebowała wsparcia w sytuacji gdy 
dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu z powodu choroby lub  
kwarantanny? Niestety choroby imają się debiutujących przedszkolaków 
wyjątkowo często. Nie wiemy jak jesienią będzie wyglądała sytuacja  
epidemiczna w naszym kraju. Na spokojnie zastanów się czy jesteś  
w stanie samodzielnie zająć się dzieckiem gdy nie będzie mogło pójść  
do przedszkola. 
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Jest jeszcze jedna, równie istotna kwestia  
mająca znaczący wpływ na przebieg procesu  
adaptacji Twojego dziecka do przedszkola. To  
Twoje nastawienie do przedszkola. Czy jestes  
absolutnie pewna, że to dobra decyzja? Czy 
jest ona Twoja własna? Czy nie wynika z presji  
społecznej czy przekonania, ze trzylatek musi  
chodzić do przedszkola? 

Czy jesteś przekonana, że placówka do której trafi 
Twoje dziecko to miejsce, w którym chcesz by Twoje 
dziecko przebywało po kilka godzin dziennie? Masz 
zaufanie do personelu?
To ważne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć 
pamiętając jednocześnie, że niepokój związany  
z nową sytuacją jest zjawiskiem naturalnym. 

Przekonanie rodziców  
o słuszności podjętej decyzji,  

zaufanie do pracowników placówki



Jeżeli chcialabys przygotować dziecko na rozpoczęcie przygody z przedszkolem 
z uśmiechem i bez zbędnego stresu -  dołącz do mojego kursu online “Idę do 
przedszkola, przygotuj mnie, mamo!” 
Krok po kroku przeporwadzę Cię przez proces przygotowania siebie i dziecka na 
adaptację:

Poznasz konkretne narzędzia, ćwiczenia i strategie działania, dzięki którym 
maluszek łatwiej poradzi sobie w przedszkolu.

Będziesz mieć jasny plan działania od rozpoczęcia kursu do pierwszego  
dnia przedszkola, a także na pierwszy okres przedszkolnej przygody 
maluszka. 

Pokażę Ci, jak wspierać dziecko w zdobywaniu nowych umiejętności, 
które ułatwią mu funkcjonowanie w przedszkolu, czyli:
- odpieluchowanie,
- samodzielne jedzenie,
- samodzielne ubieranie się,
- rozwój mowy,
- spokojne rozstanie z mamą.

Przez cały czas trwania kursu będziesz otoczona moim stałym  
i konkretnym wsparciem. Do kursu dołączona jest zamknięta grupa na 
Facebook’u w której możesz mieć ze mną regularny kontakt.

Zyskujesz grupę wsparcia rodziców takich, jak Ty – świadomie  
podchodzących do wspierania swoich dzieci w przedszkolnej przygodzie.

Jak przygotować dziecko 
do rozpoczęcia przygody

z                              .   przedszkolem

Katarzyna Malinowska

>> kliknij i dołącz

lub skorzystaj z linku: https://rodzinanawarsztat.pl/produkty/ide-do-przedszkola-przygotuj-mnie-mamo/

https://rodzinanawarsztat.pl/produkty/ide-do-przedszkola-przygotuj-mnie-mamo/
https://rodzinanawarsztat.pl/produkty/ide-do-przedszkola-przygotuj-mnie-mamo/
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