
 

Dzień 5: 
Wysoka wrażliwość w przedszkolu  

i szkole 

Kontakt z nauczycielami mogą ułatwić:
1. Odpowiedni punkt wyjścia. Punkt wyjścia, w którym uznaję 

nauczyciela za eksperta od edukacji przedszkolnej, od pracy z grupą 
małych dzieci, a sama jestem ekspertem od mojego dziecka. 

2. Czasem potrzebne jest bycie rzecznikiem swojego dziecka - 
pokazanie nauczycielowi, jak dziecko przeżywa to, czego 
doświadcza w przedszkolu, pokazanie co mu pomaga, a co nie. 

3. Doszukiwanie się dobrych intencji. Zakładanie dobrych intencji jest 
podstawą każdej współpracy. Warto starać się dostrzec perspektywę 
nauczyciela, która siłą rzeczy jest inna od tej rodzicielskiej. 

4. Pomaga też świadomość, że nawet jeśli odkryjemy w dialogu różne 
potrzeby, to same te potrzeby nie stoją ze sobą w sprzeczności. 

5. Na rozmowę o dziecku warto umówić się wcześniej, by nauczyciel 
mógł wygospodarować czas, w którym nie będzie miał pod opieką 
dzieci, i w którym będzie mógł skoncentrować się na dialogu. 

Gdy dziecko mówi: „nie chcę iść do szkoły”
• Może być tak, że po prostu w danej chwili tak właśnie czuje. I 

potrzebuje z tymi emocjami być przyjęte i zobaczone.  
• Czasem obawiamy się, że jeśli damy dziecku być usłyszanym i 

damy emocjom dziecka wokół szkoły wybrzmieć, to zrobi się tylko 
gorzej. Tymczasem ono dzięki temu nie jest samotne.  

Kurs online: Wysoko wrażliwe dzieci



• Czasem pomaga skrócenie godzin świetlicy, czasem pomaga 
odciążenie dziecka po godzinach albo od czasu do czasu dzień 
wolny (są dzieci, którym pomaga regularny dzień wolny, np. wybór 
który dzień w danym tygodniu zostaną w domu). 

• Może być też tak, że dziecko w ten sposób mówi o jakiejś 
konkretnej trudności, którą trudno nam od razu zidentyfikować. 
Możemy go słuchać i starać się to odgadnąć, możemy poprosić o 
spotkanie nauczyciela i sprawdzić, jak dziecko tam funkcjonuje. 

• Możemy też zadać pytanie, które może pomóc znaleźć przyczynę: 
jedno z pytań brzmi tak: co musiałoby się stać, byś z radością 
poszła do szkoły? 


