
 

Dzień 3: 
Jak wspierać dziecko podczas 
pierwszych dni w przedszkolu? 

Kiedy nadejdzie pierwszy dzień, warto ograniczyć swoje oczekiwania odnośnie 
tego, co się tam wydarzy. Zamiast dopingowania dziecka, przedstawiania mu 
przedszkola w samych superlatywach i liczenia na to, że akurat w waszym 
szczęśliwym przypadku będzie tak, że dziecko już pierwszego dnia poczuje się 
tam jak u siebie, warto wejść w ten proces z otwartością, uważnością na dziecko 
i zaufaniem do niego.

Tempo adaptacji i to, na co konkretnie dziecko będzie gotowe w pierwszych 
dniach przedszkola, to kwestia bardzo indywidualna. Mamy na to ograniczony 
wpływ. Nadając dlatego nadając jej tego tempa, dobrze podążać za gotowością 
dziecka, a nie za oczekiwaniami przedszkola lub własnym szczegółowym 
planem. Adaptacji służy elastyczność. 

Co zwiększa skuteczność adaptacji?
• Szacunek okazywany dziecku - to, że dziecko czuje się tam traktowane 

podmiotowo, widziane i słyszane, nie naciskane, nie pospieszane, ale 
dostrzegane z tym, w czym jest  

• Akceptacja dziecięcych emocji i trudności - silne emocje często 
zarówno po stronie dziecka jak i rodziców są naturalnym elementem tego 
procesu. Pójście do przedszkola to duża zmiana. Nowe otoczenie, nowa 
sytuacja opieki grupowej, nowa pani, którą dopiero się poznaje. Dziecko 
może przeżywać związany z tym kryzys. Kryzys to taki stan, w którym 
stare, znane dobrze sposoby reagowania, przestały działać albo być 
dostępne i potrzebujemy - w tym wypadku i dziecko i my - wypracowania 
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nowych. Czasem rodzicom zdaje się, że jak zaakceptują trudne emocje 
dziecka, ono w nich zatonie, że je tylko w tym utwierdzą, że dziecko 
pozostanie w nich na zawsze. Tak się nie dzieje. To akceptacja, a nie jej 
brak pomaga dzieciom wrócić do równowagi i otworzyć się na to, co 
nowe. Niestety proces ten trudno przyspieszyć, on musi zająć swój czas.  

• Dialog rodzic-przedszkole, dotyczący potrzeb dziecka - chcę Was 
zachęcić do tego, byście czuli się jako rodzice kimś ważnym w tym 
procesie, kimś kto ma cenną wiedzę, która może pomóc nauczycielom 
zrozumieć i zaopiekować dziecko.  

• Spójność procesu adaptacji (ta sama grupa, te same panie, ta sama sala - 
przez cały czas. Każda z tych zmian może spowodować cofnięcie przez 
wypracowanego już zaufania)  

• Zaczynanie od krótszego czasu Ważne jest to, by dziecko każdego dnia 
wychodziło z dobrym doświadczeniem i być może nawet pewnym 
poczuciem niedosytu, zamiast spędzać ostatnie godziny na wyczekiwaniu. 
Czasem, gdy wydaje się, że wszystko idzie świetnie, rodzice wbrew 
zaleceniom przedszkola, które ma w tym temacie wiele doświadczeń i 
zwykle prosi o dozowanie czasu spędzanego w pierwszych tygodniach w 
przedszkolu, decydują się na wydłużenie tego czasu. To może 
spowodować przesilenie, zmęczenie, kryzys. Lepiej robić to powolutku i 
stopniowo. 

Co utrudnia adaptację?
• Wychodzenie bez pożegnania - takie zniknięcie, gdy tylko dziecko się 

czymś zajmie może kończyć się zachwianiem jego zaufania, utratą 
poczucia bezpieczeństwa, gdy zorientuje się, że niespodziewanie zostało 
samo i nie ma innego wyjścia jak poradzić sobie lub doczekać się powrotu 
rodzica. Czym innym jest zapewnienie: teraz się pożegnamy, poczekam aż 
dobrze się poczujesz i wtedy wyjdę, a czym innym unikanie pożegnania i 
czekanie na moment nieuwagi dziecka.  



• Odbieranie “siłą” płaczącego dziecka z rąk rodzica - trudno mieć 
zaufanie do kogoś, kto odebrał mnie rodzicowi wtedy, gdy nie byłem 
gotowy, trudno dziecku nabrać wtedy zaufanie do opiekuna.  

• Obiecywanie, że mama przyjdzie “za chwilę” - dzieci nie mają poczucia 
czasu, ale nawet one wiedzą, że dwie godziny to nie chwila. Warto 
umawiać się na konkretny moment dnia: po owocach, przed zupą, po 
podwórku. 

• Obiecywanie dziecku, że w razie potrzeby panie zadzwonią po 
rodziców i niespełnianie tej obietnicy  

Oczekiwania rodzica, że adaptacja przebiegnie w określonym tempie - 
presja rodzi zwykle dodatkowe napięcie, w efekcie trudniej, a nie łatwiej jest 
dziecku poradzić sobie z wyzwaniem. 


