
 

Dzień 7: 
Zadbać o siebie. 

Towarzyszenie w trudnych emocjach, ciągła dyspozycyjność, często 
stawanie na głowie, by zorganizować wczesne powroty, zapewnić 
dodatkową osobę do opieki - to wszystko potrafi być prawdziwie 
wyczerpujące. Dlatego ostatni dzień kursu chciałabym poświęcić temu, 
jak zadbać w tym wszystkim o siebie. Nie ładując swoich rodzicielskich 
akumulatorów trudno będzie nam być dobrymi wspieraczami.

W jaki sposób możemy zadbać o siebie w okresie adaptacji do 
przedszkola? 

1. Dać sobie prawo do różnych emocji - rozpoczęcie przedszkola to 
zmiana, która dotyczy całej rodziny. Ma prawo być nam trudno. 
Możemy odczuwać skrajnie różne emocje - od radości, entuzjazmu, 
dumy i ulgi, po zmęczenie, frustrację, niepewność. Czasem może 
być tak, że liczyliśmy na odciążenie i łatwość, a robi się czasowo 
trudniej. Dobrze okazać sobie łagodność. Dać sobie prawo do tego, 
by w tym okresie nie działać na maksa w innych obszarach. 
Adaptacja potrafi pochłonąć naprawdę sporo energii.  

2. Poszukać wsparcia - dobrze znaleźć kogoś, kto nas wysłucha bez 
oceniania, bez radzenia, po prostu da nam empatię, zobaczy nas w 
tym, w czym jesteśmy. Możemy poprosić o to współmałżonka albo 
przyjaciółkę, jasno mówiąc, że potrzebujemy być po prostu 
wysłuchani.  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3. Jeśli mamy wątpliwość, czy w tym procesie adaptacji wszystko 
idzie dobrze, jeśli czujemy, że coś utknęło, jeśli mamy trudność ze 
wspieraniem dziecka, które reaguje na sytuację rozstania bardzo 
emocjonalnie, można też rozważyć skorzystanie ze wsparcia 
psychologa, kogoś, kto przyjrzy się tej sytuacji, pomoże spojrzeć na 
nią z nowej perspektywy.  

4. Wspierające jest też patrzenie na to, co się dzieje, na to co robi i 
czego doświadcza dziecko z szerszej perspektywy. Kiedy 
towarzyszymy dziecku, które jest w kryzysie trudno jest pamiętać o 
tym, jak było wcześniej, przed tą zmianą. Trudno też sobie 
wyobrazić, że to, w jaki sposób dziecko dziś przeżywa tę sytuację, 
kiedyś się zmieni. Kryzys, to taki moment, w którym jesteśmy w 
dołku - a z dołu niewiele widać, ta perspektywa jest wąska. Dobrze 
sobie wtedy wyobrazić, że wdrapujemy się na drzewo i widzimy 
szerzej. Przypominamy sobie poprzednie kryzysy, jeśli takich już 
doświadczyliśmy z naszym dzieckiem, przypominamy sobie te 
chwile, w których mieliśmy zaufanie do naszego dziecka i do naszej 
z nim relacji. Pomocne może być także spojrzenie w przód, z wiarą, 
że ten proces pewnego dnia zakończy się sukcesem. Że po 
zainwestowanym czasie, trudzie, wysiłku, przyjdzie odciążenie, 
odprężenie, że w miejsce napięcia w ciele (naszym lub dziecka) 
przyjdzie lekkość i rozluźnienie. Taka szersza perspektywa pomaga 
doczekać tego momentu. W adaptacji bardzo ważna jest 
cierpliwość, akceptacja tempa przyzwyczajania się i oswajania 
sobie nowej sytuacji, które jest dla dziecka optymalne.  

5. Znaleźć czas tylko dla siebie, sprawić sobie przyjemność, wyspać 
się, najeść, zrelaksować, czyli zadbać o te fizyczne potrzeby 
naszego organizmu: snu, pożywienia, odpoczynku.  


