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Magiczny sposób na sprawną adaptację?

Każde dziecko jest inne i dlatego nie ma jednego
sposobu, który magicznie przeniesie uśmiechnięte

dzieci do sali i zakopie smutek po rozstaniu 
z rodzicem. Co nie oznacza, że nie musimy być

świadomi jak rozmawiać 
i jak ułatwić naszym dzieciom ten proces. 

 
 



Adaptacja czy to ważne?

Od dobrej adaptacji niezwykle dużo zależy. 
To czego dziecko się nauczy w najbliższych latach,
jak będzie mogło wykorzystać swój potencjał, jak

będzie sobie radzić z zarazkami, jak będzie się
zachowywać w domu i współpracować z rodzicami. 

 
 
 



Co NIE wspiera dzieci w adaptacji ?
sytuacje z życia wzięte: 

Co mu
powiedzieć?

Nieeee chcę do 
przedszkola!



Tyle obcych osób, obce
miejsce…jak mam się
dobrze bawić, kiedy
Ciebie nie ma obok ?

 

,,W przedszkolu będzie super zabawa!”

W
przedszkolu
będzie super

zabawa!



 
Dlaczego? Skoro jest

mi bardzo smutno…

 

,,Nie płacz, proszę Cię nie płacz!”

Nie płacz!

Dziecko nie ma guzika, który wyłącza łzy. 

Co więcej, dokładamy dziecku poczucie, że robi coś źle 

i że jesteśmy z niego niezadowoleni. 



 
Ale ja nie jak inni…

mi jest smutno,

nie chcę wejść do
sali…

 

,,Zobacz, a chłopiec wszedł zadowolony, 

wcale nie płakał”

Patrz, tam inny
chłopiec wszedł

do sali i wcale nie
płakał.

 

To tylko dobija dziecko i wzmacnia jego przekonanie, że

przedszkole jest tylko dla niektórych dzieci – dla tych,

które tak świetnie wchodzą.

 



 
Ale dlaczego???

 

„Ja muszę chodzić do pracy, Ty

musisz chodzić do przedszkola.”

Ja muszę chodzić
do pracy, Ty

musisz chodzić do
przedszkola.”

 

Logika mieszka w części mózgu, która w wielkich emocjach

jest u dziecka całkowicie odcięta. Nawet gdyby dziecko chciało

jakoś skorzystać z siły tego argumentu, 

to nie go nie dostrzega. 

 



 
Na pewno po

obiedzie?
 

„Ja Cię szybciutko odbiorę! To minie

bardzo szybko do obiadu. Dasz radę. ‘’

 
Ja Cię szybko

odbiorę, zaraz po
obiedzie.

Między słowami przebija przekaz, że miejsce, w którym ma czekać

wspaniała zabawa i cudowne atrakcje, a dzieci bawią się przez

wiele godzin, to jednak jest survival, trzeba zacisnąć zęby 

i jakoś przetrwać.

 



 
Mamo/ Tato 

nie idź, 
proszę Cię !

 

„Mama/Tata nie może spóźnić się do pracy,

bo szef będzie okropnie niezadowolony”

Mama/Tata musi iść,
bo jak się spóźni to

szef będzie 
okropnie zły!

 

Dzieci nie są w stanie postawić Twoich potrzeb ponad swoimi. 

Nie mogą wyregulować swoich emocji dlatego, że Ty tego teraz

potrzebujesz. 

 



Co robić, żeby adaptacja przebiegła 

 w atmosferze zrozumienia 

 i bezpieczeństwa? 



Rodzicu zadbaj o to, by:

1. Wasz poranek był radosny i pozytywnie nastrajał dziecko: 
- bez pośpiechu 
- jeśli dziecko tego potrzebuje, dajmy mu możliwość spędzania kilku minut na
czymś, co będzie dla niego przyjemnym elementem poranka (zabawa,
kolorowanki- a dla rodzica kawa:))
- ustalmy wcześniej, że na wybrany sygnał kończymy i wychodzimy (ulubiona
melodia, piosenka, dźwięk instrumentu- coś co wspólnie wybierzecie) 
- jeśli dziecko ma większą trudność ze sprawnym “zbieraniem się”, dobrym
pomysłem będzie sporządzenie naszego stałego planu poranka (w formie
obrazków) 
- zadbaj również o jakość snu dziecka: stałość godzin zasypiania i budzenia,
temperatura pokoju, obiekt zastępczy np. pluszak

 



Rodzicu zadbaj o to, by:

2. Poświęcić dziecku uwagę przed pójściem do przedszkola 
- spokojny ton głosu, ciepło, uśmiech, przytulasy 
- nie mów: “przecież nie ma się czego bać”- zaprzeczanie uczuciom dziecka
może zwiększyć jego lęk, zamiast tego podkreślaj fakty: “poznałem Twoją
panią z przedszkola, jest bardzo miła”, “ale macie piękną, kolorową salę i
mnóstwo zabawek”, “ile świetnych rzeczy można robić, jak w grupie jest tyle
koleżanek i kolegów!” 
- zapewniaj dziecko, że po nie wrócisz: cierpliwie, tyle razy ile maluch tego
potrzebuje 

 
 



Rodzicu zadbaj o to, by:
 

3. Pożegnać się z dzieckiem w przedszkolu sprawnie, nie przeciągając:
- ustalcie swój znak, rytuał pożegnania: np. żółwik, beczka i piąteczka, bądź buziak,
przytulas, piątka- według uznania
(przebieranie butów, rytuał pożegnalny i powitanie nauczyciela)- powtarzajcie
codziennie, po czasie będzie to już rutyna
- nie przekazuj nauczycielowi dziecka trzymając go na rękach (wyrywanie
pociechy od rodzica nie przyniesie nic dobrego), ale za rękę zaprowadź do
nauczyciela i przekaż rękę dziecka nauczycielowi
- wcześniej daj dziecku jakieś specjalne zadanie do wykonania- misję (np. rysunek
dla rodzica)

 



Rodzicu zadbaj o to, by:
 

3. Pożegnać się z dzieckiem w przedszkolu sprawnie, nie przeciągając:
-  możesz również poprosić dziecko o zrobienie czegoś dla nauczyciela/dziecka z
grupy w domu. Przy pożegnaniu powiedz: “Idę do pracy, a Ty leć do Ani wręczyć
jej rysunek!”
- daj dziecku przypominajkę o sobie w postaci jakiegoś symbolu, np. uśmieszek,
czy serduszko narysowane na palcu
- pozwól dziecku na łzy, które pomagają mu rozładować napięcie (nie proś, żeby
obiecało, że nie będzie dziś płakało, a odbierając nie pytaj, czy dzisiaj płakało)

 
 



Rodzicu zadbaj o to,by: 
4. Nie okłamywać dziecka

- mówiąc, że idziesz tylko na chwile do samochodu i zaraz wrócisz
- nie mów też, że przyjdziesz po obiadku, jeśli przychodzisz później (dla dziecka po
obiedzie oznacza zaraz, jak tylko zje)
- dotrzymuj słowa, staraj się nie spóźniać po odbiór dziecka
- nie róbcie niepotrzebnych dni wolnych od przedszkola. Jeśli dziecko już w domu
zaczyna płakać, nie chce wyjść - zaopiekuj się jego emocjami, nie krzycz, staraj się
zrozumieć. Pobawcie się w superbohaterów, którzy mają do spełnienia swoją misję:
rodzic w pracy, maluch w przedszkolu (kreatywność jak najbardziej wskazana)
- nie umniejszamy lęku dziecka, akceptujemy jego uczucia. Zamiast mówić: “Czemu
znów płaczesz? nie masz do tego powodu!”, mówimy: “Rozumiem, że jest Ci
przykro, że nie mogę z Tobą zostać. Wiesz, że muszę iść do pracy, ale tak jak zawsze,
przyjdę po Ciebie i spędzimy razem super czas. Może narysujesz dla mnie jakiś
rysunek niespodziankę?”



Rodzicu zadbaj o to,by: 
5. Zadbać o rutynę po przedszkolu

- nie przeprowadzaj z dzieckiem wywiadu o tym jak było w przedszkolu (pytania typu:
“Byłeś grzeczny?”, “Zjadłeś obiad?”, “Co robiłeś?”
- zamiast tego zapytaj o jego samopoczucie (“Czy to był wesoły dzień?”, “Co sprawiło,
że ten dzień był tak fajny?”) oraz o zainteresowania (“Co było dziś najciekawsze?”)
- przede wszystkim skup się na swojej obecności, przytulasach i czasie razem
- zadbaj o rozładowanie napięcia po przedszkolu, zróbcie coś przyjemnego (plac
zabaw, spacer, lody)
- daj czas na rozładowanie napięcia, a dopiero potem zapytaj, wpleć pytania 
w zabawę z dzieckiem
- wieczorem zadbaj o wyciszenie, spokojną atmosferę, usuń niepotrzebne bodźce
(telewizor, telefon), zamiast tego zapewnij bliskość, przytulaj, przeczytaj książeczkę
- w domu bawcie się w przedszkole, czytajcie bajki o tej tematyce



Książeczki o przedszkolu:



Książeczki o przedszkolu:



Rodzicu zadbaj o to,by:
 

6. Być cierpliwym i spokojnym

- dziecko wyczuwa nasze napięcie i odbiera jako sygnał, że jest się czego bać.
Lęk i stres przekształć w ciekawość- przekaż dziecku takie podejście do nowości.

 
 



Smutek i płacz są na początku czymś

naturalnym. Nie uspokajaj go na siłę.
 

Pamiętaj, iż płacz dziecka wynika z lęku separacyjnego – maluch zostaje sam 
w nowym dla niego środowisku, gdzie wszystko wygląda inaczej niż w domu, są
zasady grupowe, którym należy się podporządkować, nauczycielka inaczej mówi

niż mama, inaczej się uśmiecha, inaczej gestykuluje. 
Płacz oczyszcza i pozwala zebrać siły do zmagania się 

 z rzeczywistością. Zdaniem psychologów należy dzieciom pozwolić się wypłakać.
Przedszkole i wszystko, co się znajduje wokół dziecka może wydawać się obce 

i groźne przez długie dni. Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy
rozstaniu – jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko

wymusić i sytuacja będzie się powtarzać.



Wydłużaj czas pozostawiania

malucha pod opieką innej osoby. 

 
Pomoże mu to doświadczyć, że pod opieką innej osoby nic złego się nie dzieje 

i że mama lub tata wracają do dziecka. 
 

 
 



Wdrażaj malucha do przebywania

wśród innych dzieci.
 

Organizuj spotkania kilkuosobowym gronie dzieci w domu i na podwórku. Obserwuj, czy
dziecko potrafi dzielić się zabawkami, jak się zachowuje w sytuacjach konfliktowych.

 

 
 



 Zadbaj też o swoje emocje, bądź

pozytywnie nastawiony. 

Twoja pociecha jest w dobrych

rękach!


