
 

Dzień 4: 
Trudne rozstania, trudne emocje 

– jak towarzyszyć? 

Tęsknota i smutek nie oznaczają braku gotowości do rozstania i bycia w 
przedszkolu. Smutek, obawy, niepewność i tęsknota są częścią życia, tak samo 
jak radość, jak odwaga, eksploracja i przyjemność płynąca z bycia razem. 
Istotne jest, jakie jest ich natężenie, a także to, czy te emocje zostają 
zaopiekowane, a także, co się dzieje, gdy dziecko uzyska wsparcie.

Jak wspierać dziecko, gdy przeżywa trudne emocje?
Kiedy dziecko mówi rodzicom: smutno mi, że zostaję tu bez Ciebie. Kiedy 
płyną łzy albo widać po prostu niepewność, zawahanie, trudność z rozstaniem, 
rodzice czasem obawiają się dać tym emocjom wybrzmieć. Mówią wtedy:

• Heej, będzie fajnie! Zobaczysz!  

• Albo: no obetrzyj łezki, nie ma co płakać  

• Wszyscy chodzą do przedszkola. Zobacz innym się podoba.  

Taki sposób reagowania sprawia, że dzieci nie czują się usłyszane, zrozumiane, 
dostrzeżone. To może powodować jeszcze silniejsze poczucie osamotnienia. 
Jeśli nie damy smutkowi wybrzmieć, to on nie może robić swojej roboty. Bo 
smutek jest po coś, pomaga nam pożegnać się z tym, co straciliśmy (tym razem 
pomaga pożegnać się z rodzicem i jego obecnością), albo przeżyć to, że 
niektórych rzeczy nie można mieć, że są niedostępne. Przy tym pokazuje nam, 
co jest dla nas ważne. Smutek i płacz jest tu elementem przystosowywania się 
do nowego. Płacz ma rolę oczyszczającą, pozwala usunąć z organizmu hormony 
stresu, uwolnione przez ból i żal. 

Kurs online: Adaptacja do przedszkola



Dzieci potrzebują by im w tych trudnych emocjach cierpliwie i z 
otwartością towarzyszyć. Dla mnie, towarzyszyć to znaczy, przede wszystkim, 
być. Być dostępnym. Takie towarzyszenie to coś przeciwnego izolacji. Dawanie 
siebie, zapewnienie o obecności. By taki rodzaj wspierania był nam dostępny, 
sami potrzebujemy być w równowadze, w podstawowym choćby zakresie 
zadbani. W okresie adaptacji warto więc zadbać o wsparcie dla siebie, mieć 
kogoś kto empatycznie wysłucha, wyspać się, zrelaksować. 

Wspierające jest więc empatyzowanie z tym, co dziecko przeżywa, ale ważne, 
by nie dać się temu ponieść, samemu się w tym smutku nie zatopić. Dziecko 
potrzebuje obok siebie dorosłego, który pokaże mu: to okej jest się smucić, 
jestem przy Tobie. A równocześnie da znać, że tu jest bezpiecznie, swoją 
postawą ciała, mimiką, swoim spokojem. 

Jeśli towarzysząc w smutku chcemy coś mówić, to możemy nazywać to, co się z 
dzieckiem dzieje:
“Mmm, to trudne”
“Jestem przy Tobie”
“Nie odejdę, póki nie będziesz gotowy”
“To nowe, prawda?”
“Potrzebujesz trochę czasu…?”

Ile to potrwa?
To trudno przewidzieć. Jest kilka scenariuszy:

1. Dziecko wypłacze się, uspokoi, przytuli, napięcie odpadnie i silniejsza 
stanie się ciekawość i chęć poznania nowego. Wtedy pożegna się i pójdzie 
się bawić.  

2. Dziecko wypłacze się i uspokoi, ale będzie chciało być blisko. Warto 
podążyć w tym za nim, dać mu czas. Po jakimś czasie wydarzy się 
sytuacja z pierwszego scenariusza, czyli wstanie i pójdzie się bawić. Jeśli 
nie wydarzy się, to rodzic może zaproponować dziecku odprowadzenie do 
sali. Czasem można liczyć na pomoc nauczyciela albo na chwilę wejść do 
sali.  



3. Dziecko się uspokoi i powie, że nadal jest smutne, nadal obawia się 
tęsknoty, ale ma zgodę na rozstanie. To jest taki moment, w którym można 
się pożegnać, nawet gdy po policzku płyną łzy. Dziecko mówi - smutno 
mi ale chcę, to trudne ale chcę. Warto ustalić wtedy, kto je wesprze, 
przekazać je komuś pod opiekę, w czyjeś troskliwe ramiona. Kluczem jest 
tu zgoda dziecka, by zostać. Smutek i tęsknota są okej, to część życia. 
Czasem dziecko potrzebuje jasnego przewodnictwa dorosłych - naszej 
jasności, że chcemy wyjść i jasności, do kogo może zwrócić się po 
wsparcie.  

4. I może być taki scenariusz, że dziecko kurczowo trzyma się nogi, nie 
wraca do równowagi, na jakąkolwiek propozycję ze strony rodzica lub 
pani, robi się sztywne, płacze, jest w dużym stresie. Może się okazać, że 
potrzebuje więcej czasu. Może być tak że potrzebuje rodzica blisko, w 
szatni, albo że wszystko co dziś uda się zrobić to powiedzieć: dzień dobry 
i wrócić do domu. Nie silmy się na skuteczność, jeśli dziecko tak mocno 
reaguje. Być może jest jednym z tych, które potrzebują więcej czasu. U 
zdecydowanej większości dzieci przychodzi taki moment, w którym są 
gotowe zrobić krok naprzód.  


