
Adaptacja dziecka w przedszkolu. 

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, to moment przełomowy w jego życiu.  Dla 
wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i znaczna zmiana dotychczasowego 
trybu życia.


Dzieci wstępujące do przedszkola różnią się między sobą poziomem zdolności 
przystosowawczych. Część dzieci przystosowuje się dość szybko, u innych okres adaptacji trwa 
bardzo długo. Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu rozwoju 
psychoruchowego dziecka i ma charakter indywidualny.


Trudności, jakie napotykają dzieci w procesie adaptacji do nowego środowiska jakim jest 
przedszkole, wiążą się na ogół z zagrożeniem poczucie bezpieczeństwa. Zagrożeniu temu zwykle 
towarzyszy lęk, przytłaczająca ilość nowych bodźców, brak oparcia w osobach bliskich, nowe 
trudne sytuacje.


Dziecko przychodząc po raz pierwszy do przedszkola, pomimo spotkania tu życzliwych mu osób 
odczuwa nadal silną więź emocjonalną z mamą i innymi domownikami. Nowa sytuacja, nowe 
warunki, nowe otoczenie budzą w dziecku niepokój i niepewność.


Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy w dużej  mierze od 
akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich 
metody pracy i samo przedszkole, to zwiększa się akceptacja nowej sytuacji przez dziecko.


Posyłając dziecko do przedszkola  rodzice powinni być wewnętrznie przekonani o tym, że jest to  
miejsce stymulujące jego rozwój.


Pamiętajmy o tym, że w przedszkolu dziecko zdobędzie wiele sprawności i umiejętności;

nauczy się współpracy z rówieśnikami, nabierze odwagi i wiary we własne siły,

w sposób wszechstronny będzie przygotowywało się do szkoły, pozna nowych kolegów.


Jak  można ułatwić dziecku start w przedszkolu ? 

• postaraj się w początkowym okresie, odbierać dziecko wcześniej (małe dziecko ma inne 
poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi),


• nie mów dziecku, że przyjdziesz po nie wcześniej, kiedy jest to niemożliwe ( w ten sposób 
stracisz jego zaufanie i zmniejszysz jego poczucie bezpieczeństwa),


• nigdy nie strasz dziecka przedszkolem,  przeciwnie staraj się podkreślać jego dobre strony,

• przyzwyczajaj swoją pociechę  do urozmaiconych potraw, skończ z rozdrabnianiem pokarmów 

(trzylatek może już  swobodnie gryźć pokarm),

• wdrażaj dziecko do przestrzegania umów i zasad,

• sprawdź , czy  twoje dziecko potrafi samodzielnie  wykonać proste czynności – samemu 

załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się. Jeśli ma problemy poćwiczcie razem i 
chwal je za każdy nawet najmniejszy sukces,


• odzwyczajaj  dziecko od smoczków, pampersów, nocnika,

• pozwól dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola (wspólne zakupy), daj  

możliwość przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w przedszkolu to wszystko nie było 
takie nowe, a już znajome i zarazem łatwe do rozpoznania,


• jeśli dziecko miało mało kontaktów z rówieśnikami i innymi dziećmi nadrabiaj to teraz – zaproś 
do domu znajome dzieci lub wybierzcie się na plac zabaw (postaraj się nie wtrącać się do ich 
zabawy).


