
 

Dzień 2: 
Czy można przygotować dziecko 

do przedszkola? 

Zanim zaczniemy przygotowywać dziecko, skoncentrujmy się na 
przygotowaniu samych siebie. Z mojego doświadczenia w prowadzeniu 
rodziców przez proces adaptacji, to od tego przygotowania bardzo wiele 
zależy. 

O czym warto pamiętać podczas przygotowywania się do adaptacji 
przedszkolnej:

1. Pierwsze przygotowanie odbywa się w głowie rodzica, kiedy 
podejmuje on decyzję o tym, że jego dziecko pójdzie do 
przedszkola i że on jako rodzic jest gotowy na rozstanie z dzieckiem 
oraz przekonany do tego, że to jest dobre dla całej rodziny i samego 
dziecka. Taka jasność i spójność wewnętrzna bardzo pomaga w 
poprowadzeniu dziecka przez ten proces. Jeśli rodzic ma wiele 
wątpliwości, nie ma pewności, czy to dobry moment, dobrze 
zatrzymać się na tym etapie, być może poszukać wsparcia, albo 
przedyskutować to w rodzinie, z partnerem, poprzyglądać się 
dostępnym rozwiązaniom i świadomie wybrać któreś z nich.  

2. Drugi etap przygotowania odbywa się również na poziomie 
rodziców, zaraz po decyzji, że chcą skorzystać ze wsparcia 
przedszkola w opiece nad dzieckiem i dotyczy on poznania i 
wyboru konkretnej placówki. Mam świadomość, że jedni rodzice 

Kurs online: Adaptacja do przedszkola



mają więcej miejsc do wyboru, inni mniej, jeszcze innym dostępne 
jest tylko jedno. Nie chodzi o znalezienie miejsca idealnego, 
szczęśliwie dzieci nie potrzebują ani idealnych rodziców ani 
idealnych przedszkoli. Potrzebują jednak wystarczająco dobrych. 
To, co kluczowe to podstawowe zaufanie rodzica do przedszkola i 
osób, które będą miały pod opieką dziecko, wiara w możliwość 
współpracy i dobre intencje wszystkich. Jest to niezbędny warunek 
udanej adaptacji. Dziecku, które zaprowadzone jest do przedszkola 
do którego sam rodzic nie ma cienia zaufania, bardzo trudno jest 
poczuć się tam bezpiecznie.  

3. Zaplanować czas na adaptację - można łatwo ulec złudzeniu, że już 
za chwilę, już pierwszego września będzie nam łatwiej. Będziemy, 
jako rodzice odciążeni, ktoś wesprze nas w opiece nad nimi. Tylko, 
że to nie dzieje się zwykle natychmiast, pierwszego dnia 
przedszkola. Najpierw dziecko jest w kryzysie i potrzebuje więcej 
wsparcia niż dotąd, a rodzicom, rodzinie robi się trudniej a nie 
łatwiej. Dlatego warto nie planować powrotu do pracy w pierwszym 
dniu przedszkola, ani w drugim, ale zostawić sobie taki margines 
kilku-kilkunastu dni, w których będziemy mogli być bardzo 
elastyczni, dostępni, gdyby dziecko nas potrzebowało. Czasem 
może się zdarzyć, że tego czasu dziecko potrzebuje nawet więcej, że 
ten proces adaptacji trwa nie dni a tygodnie. Jeśli dziecko w ogóle 
długo przyzwyczaja się do zmian, można się spodziewać że również 
na tę zmianę będzie potrzebowało czasu.  

4. W pierwszych dniach dzieci rzadko są gotowe zostać w pełnym 
wymiarze godzin, więc warto zaplanować też, kto je odbierze 
wcześniej. Lepsze będzie odebranie przez babcię, opiekunkę, ciocię, 
którą dziecko zna niż wyczekiwanie zbyt długo na powrót rodzica. 
Kuszące może być wydłużanie czasu w przedszkolu już w 



pierwszym tygodniu, gdy wszystko dobrze idzie, ale może to 
zaowocować kryzysem w kolejnym tygodniu. Lepiej tu działać 
powolutku niż sprawić, że dziecko wyjdzie z bardzo trudnym 
doświadczeniem oczekiwania.  

Po przygotowaniu samego siebie możemy się za przygotowanie dziecka:
1. Formą przygotowania dziecka do pozostania w przedszkolu jest 

zapewnienie mu wcześniej dobrych doświadczeń rozstania, kiedy 
przebywa ono pod opieką babci lub dziadka, cioci, niani, lub też 
taty. Takie dobre doświadczenia mogą być dla dziecka ważnym 
punktem odniesienia i ułatwiają poczucie się bezpiecznie w nowym 
środowisku i w relacji z opiekunem. Dziecko zna też już taką 
sytuację, że rodzic niknie z pola widzenia, a potem wraca.  

2. Odwiedzenie przedszkola wraz z dzieckiem, popatrzenie na bawiące 
się w ogródku dzieci, rozmowy o tym, wejście do środka, z dużym 
spokojem, w bliskości rodzica, z uważnością na to, czy dziecko nie 
ma już dosyć.  

3. Zarówno w przygotowaniu na rodzeństwo jak i do przedszkola, ja 
osobiście nie widzę zbyt pozytywnej roli czytania książeczek 
dedykowanych temu tematowi. Warto być także rozważnym z 
wykorzystywaniem książeczek jako scenariusza do tego, co się 
będzie działo w pierwszych dniach przedszkola. Bądźmy czujni 
wobec książek, które dyktują dzieciom jak powinny się czuć lub jak 
powinny się tam zachowywać. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
jak sytuacja  której oczekujemy będzie dokładnie wyglądała. Jeśli 
nie wiem, co się będzie działo, staram się nie mówić, że wiem, aby 
nie budować w dziecku oczekiwań, od których 
rzeczywistość znacznie będzie się różniła. Zamiast wspierać, 
mogłoby to powodować poczucie zagubienia w obliczu wydarzeń, 



na które się przygotowujemy.  

4. Jeśli kompletowanie wyprawki miałoby być elementem 
przygotowania, to warto dać dziecku nieco autonomii w wyborze 
(np. spośród zaproponowanych mu przedmiotów) konkretnych 
przedmiotów. Często bardzo ważne dla dzieci w wieku około trzech 
lat, żeby szczoteczka, pasta, czy kubek miały motyw bohaterów z 
ulubionej bajki, albo to, żeby właśnie zabrać poduszkę, kocyk i 
zabawkę dobrze znajomą, tę której używa w domu. To kwestia 
indywidualna i warto tu być uważnym na komunikaty płynące od 
dziecka, one naprowadzą nas na to, co będzie dla dziecka 
wspierające.  

Sprawdź ze sobą:
• Jakie emocje czujesz w związku ze zbliżającym się rozstaniem z 

dzieckiem? Te uczucia mogą być różnorodne - radości i uldze może 
towarzyszyć obawa i poczucie straty. Warto im się poprzyglądać i 
zaznajomić się z nimi jeszcze przed procesem adaptacji, by nas 
wtedy nie zaskoczyły. Może okaże się, że potrzebujesz się sobą i 
swoimi emocjami zaopiekować teraz, by we wrześniu być w stanie 
wspierać dziecko.  

• Jaka jest Wasza (rodziców) motywacja do tego, by posłać dziecko 
do przedszkola, czy macie w sobie jasność i wiarę, że to będzie coś 
dobrego dla dziecka i całej rodziny?  

• Czy masz bazowe, podstawowe zaufanie do miejsca, w którym 
dziecko będzie się adaptować? Czy są jakieś pytania, niejasności, 
wątpliwości, które potrzebujesz sprawdzić, omówić z 
przedstawicielami przedszkola?  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